
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลไหล่หิน

อําเภอ เกาะคา   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 35,169,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,273,300 บาท
งบบุคลากร รวม 6,197,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,627,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 27,600.- บาท จํานวน 12 เดือน เงิน
เดือนของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 15,180.- บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เงิน
ประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 3,000.- บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 3,000.- บาท จํานวน 12  เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 200,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,660.- บาท จํานวน 12 เดือน เงิน
ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 6,900.- บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554  และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,491,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 15,180.- บาท จํานวน 12 เดือน ค่า
ตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 12,420.- บาท จํานวน 12 เดือน ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 12 อัตรา เดือนละ 9,660.- บาท จํานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,570,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,000,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามตําแหน่งที กท. กําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา ดังนี
    1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล 1 อัตรา
    2. หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา
    3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
    4. นักจัดการงานทัวไป 1 อัตรา
    5. นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
    6. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
    7. นักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา
    8. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
    9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษของผู้
บริหาร จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000.- บาท คํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
วิชาชีพเฉพาะและเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตําแหน่งปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000.-บาท และหัว
หน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  โดยตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที 6) พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 3,855,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ ตังไว้ 50,000.- บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน โดยจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง(เงินรางวัลประจําปี 2561)
2. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตังไว้ 5,000.- บาท
             เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนการสอบ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประเมินฯ และค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2547 ข้อ 6

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ของเทศบาลทีต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวัดหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  15:54:53 หน้า : 3/33



ค่าใช้สอย รวม 2,525,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,640,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ     ทังการจ้างเหมาทําของ
และการจ้างเหมาแรงงานใน กิจการของเทศบาลตําบลไหล่หิน    เช่น   ค่า
จัดการขยะ   คัดแยกขยะ   ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ  ค่า
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานทีราชการ   ค่าจ้างเหมาเผาขยะและ
การจ้างเหมาอืน ๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของเทศบาล  ฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว 1452  ลงวัน
ที   27  พฤษภาคม  2541   ค่ารับวารสาร ตํารา หนังสือพิมพ์ หนังสือ
กฎหมายระเบียบต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ในกิจการ  และการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ค่าเช่าเว็บไซต์ ของเทศบาลตําบลไหล่หิน   ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์    วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ใน
การประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล และค่าเบียประกันภัยรถยนต์

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการของ
เทศบาล ดังนี  จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  เช่น จ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ของขวัญ ของทีระลึก ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการในการเลียงรับรองแก่ผู้
มาตรวจเยียม ตลอดจนการรับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ทีมา
นิเทศงาน ตรวจงาน  หรือทัศนศึกษาดูงาน ตามเกณฑ์ของกระทรวง
มหาดไทยคือไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีทีล่วงมาไม่รวมเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้  (พ.ศ
. 2549)  และค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ ในการประชุมสภาเทศบาล และ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ เช่น พิธีเปิดอาคารต่างๆ พิธีทาง
ศาสนา งานรัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย จํานวน 5,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  ค่าสินไหมทดแทนกรณี
เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุละเมิดจากทางเทศบาลตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.2539
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ใน
การเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง กรณีครบวาระ ยุบ
สภา และกรณีแทนตําแหน่งทีว่าง โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 13
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 120,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการ
ฝึกอบรม การประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาทําพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ทีใช้ในการจัดงาน
ของเทศบาล และงานพิธีการสําคัญต่างๆ วันสําคัญต่างๆ ทีมีความจําเป็น
ต้องใช้ ฯลฯ
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน
เทศบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าจ้างแรงงาน ค่าอาหารและเครืองดืม
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 13
โครงการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จํานวน 20,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดําเนินกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 185
โครงการให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนทัวไป เรือง พรบ.ข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้แก่พนักงาน
และประชาชนทัวไป เรือง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540 ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิม
เติม ฉบับที 1)  หน้าที 13
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ค่า
ใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 183
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในองค์กร

จํานวน 10,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 183
โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์และจัดงาน
นิทรรศการในงานน้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลําปาง

จํานวน 40,000 บาท

                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกร้านส่ง
เสริมสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์และจัดงานนิทรรศการในงานน้อม
รําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลําปาง ประจําปี 2561 เช่น การจัด
นิทรรศการ ค่าตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ระบบไฟ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 143

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถ
ดับเพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  ตรายาง  ธงชาติ  นําดืม พระพุทธ
รูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบ
ใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ในการรักษาความ
สะอาด และอุปกรณ์อืน ๆ ทีใช้ในงานบ้านงานครัว  ตลอดจน ไม้
กวาด มุ้ง ทีนอน หมอน  ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระจกเงา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น ไม้
ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู สว่าน ค้อน คีม ชะแลง สิวขวานปูน
ซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง ทราย เครืองวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร เหล็กเส้น ท่อนําและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ โถ
ส้วม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น แบตเตอรี  ยาง
นอก ยางใน  นํามันเบรก กระจกมองข้าง หัวเทียน นอตและสกรู กันชนรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ก๊าด  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามัน
จารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น กระดาษเขียน
โปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนต์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น  เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์  ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือนของเทศบาลทีใช้ในสํานัก
งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และใช้ในงานของเทศบาล และใน
กิจกรรมอืนทีจําเป็นของเทศบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่านําประปารายเดือนของเทศบาลทีใช้ในสํานัก
งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และสถานทีหรือกิจการทีจําเป็นเพือ
ประโยชน์ในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนทีใช้ในสํานักงานและ
โทรศัพท์มือถือทีใช้ติดต่องานของเทศบาล ตลอดค่าบริการส่งข้อความ
สําหรับการติดต่อสือสารเพือการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณีย์ พัสดุ
ไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่า
บริการอืนๆ ทีเกียวข้อง ในการติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารผ่านดาวเทียม ค่าสือ่สาร
อืนๆ และค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(ADSL) โดยจ่ายเป็นค่าเช่า
สัญญาณ และค่าบิรการบอกรับสถานีโทรทัศน์(Cable TV) ค่าเช่าเครือง
รับสัญญาณ เป็นต้น ตลอดจนค่าบริการอืนทีเกียวข้องฯ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 181,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 4,500 บาท
                    เพือจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบหมุน
ได้ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้าที 25
เครืองปรับอากาศ ชนิดตู้ตังพืน จํานวน 80,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้ตัง
พืน ขนาดไม่ตํากว่า 30,000 บีทียู ชนิดฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 จํานวน  2  เครือง  ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้าที 25
ตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 10,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 2 ตู้ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  0.40  เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า   1   เมตร สูงไม่น้อย
กว่า   0.80   เมตร  ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี   พ.ศ. 2561 –
 2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 25
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 4,500 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู็เก็บเอกสาร
เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500.- บาท ตังตามราคาท้อง
ตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 196
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โต๊ะประชุมแบบมีขาพับ จํานวน 20,000 บาท
                     เพือจัดซือโต๊ะประชุมแบบมีขาพับ จํานวน  10  ตัว  ตัง
ตามราคาต้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมี
คุณลักษณะ ขนาดไม่น้อยกว่า ก 75x ย 180 x ส 75
              โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิม
เติม ฉบับที 1) หน้าที 24

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท
                เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน             (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 2
 เครือง   โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร   ประกาศ ณ วันที  11 กุมภาพันธ์  2553 และเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ
. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
          - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
          โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 193
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
                    เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร   ประกาศ ณ วันที  11 กุมภาพันธ์  2553 และ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ
.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 ดังนี
        คุณลักษณะพืนฐาน
            - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี
        1) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
        2) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
            - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
            โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิม
เติม ฉบับที 1) หน้า 24
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
                     เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)ราคา 4,300 บาท จํานวน 1 เครือง   โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร   ประกาศ ณ วันที  11 กุมภาพันธ์  2553 และเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วัน
ที 21 เมษายน 2560 ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
        - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
         โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้าที 196   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถ
ดับเพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
 ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินเทศบาล
                    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันหรือหน่วยงานอืนทีมีความเป็น
กลางเป็นทีปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้
บริการของเทศบาลตําบลไหล่หิน

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1.อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคาแม่ยาว
                         เพือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการตังงบ
ประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการและการ
ประสานราชการ(ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามหนังสือที ลป 54601/ว479 ลง
วันที 29 พ.ค. 60 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้าที 191
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,437,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,962,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,962,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตามตําแหน่งที กท. กําหนดโดยคํานวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา ดังนี
          1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา
          2. ตําแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา
          3. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
          4. ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
          5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
              เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตําแหน่งหัวหน้าส่วน ผู้อํานวยการกอง จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี โดยคํานวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 433,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง ตามนัยหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 080.3/ว4231 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม  2546 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
หรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ของเทศบาลทีต้องปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวัดหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงาน
เทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ แยกเป็น
         1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 50,000.- บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ท้ังจ้างเหมาทําของและ
จ้างเหมาแรงงานในกิจการของกองคลัง
         2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  จํานวน 50,000.- บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนภาษี เช่น ค่าจ้างลูกจ้างจัดทําแผนทีแม่บท และคัดลอกข้อมูล
ทีดินและค่าจ้างเดินสํารวจภาคสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ
และอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินการ เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0803.3/ว462 ลว 29 ก.พ.2551

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลูกจ้างประจํา รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม การประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของ  และพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับ
เพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  ตรายาง  ธงชาติ  นําดืม พระพุทธ
รูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบ
ใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์  ฯ
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งบลงทุน รวม 42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 1,500 บาท
               เพือจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบหมุน
ได้ จํานวน 1 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้าที 25
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 9,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู็เก็บเอกสาร
เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500.- บาท ตังตามราคาท้อง
ตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 193

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท
               เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน             * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000
 บาท จํานวน 2 เครือง   โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร   ประกาศ ณ วันที  11
 กุมภาพันธ์  2553 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
          - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
          โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 193

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นต่อโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 90
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โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
                         เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า จัดอบรมราษฎรในพืนทีให้ความรู้ด้านทฤษฎี
และวิชาการด้านไฟป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 92
โครงการติดตังกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตังกล้องวงจรปิดใน
เขตเทศบาลตําบลไหล่หิน เพือใช้สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย และ
ป้องกันเหตุอันตรายทางด้านร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนตําบล
ไหล่หิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 92
โครงการปรับปรุงแหล่งนํา การกําจัดผักตบชวา จํานวน 50,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรังแหล่งนํา การ
กําจัดผักตบชวา เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างแรง
งาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 87
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบลไหล่หิน จํานวน 30,000 บาท
                         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในตําบลไหล่หิน และกิจกรรมตามการศึกษาเพือต่อต้าน
ยาเสพติด(เด็กนักเรียน D.A.R.E) กิจกรรมรณรงค์ เช่น ค่าฝึกอบรม ค่า
ลงทะเบียนในการอบรมบําบัดฟืนฟู ค่าลงทะเบียนอบรมอาชีพ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 112
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติภัย
ช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เพือป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ ลดความเสียหายทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวม
ถึงนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 90
โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) ในสังกัด
เทศบาลตําบลไหล่หิน ให้มีความรู้ และเรียนรู้ในเรืองเกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 90
โครงการอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เพือเตรียม
ความต้อมในการปก้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนในเขตพืนทีเทบาลตําบลไหล่หิน โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 90
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,471,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,345,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,345,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตามตําแหน่งที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา และเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีแก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงานครูและบุคลกรทางการ
ศึกษา  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
     1. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  1  อัตรา
     2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา
     3. ตําแหน่ง ครู  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,000 บาท
              เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ งานการ
ศึกษา ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ(ฉบับที 6) พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
              เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงาน
เทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง รวมทังค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม การประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 18,000 บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในการพัฒนาครูผู้ดูและเด็ก ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน 2556 โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 93
โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 96
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โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก
ปละค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 112

งบลงทุน รวม 18,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมระบายอากาศติดผนัง จํานวน 4,500 บาท
                       เพือจัดซือพัดลมระบายอากาศติดผนัง จํานวน  3  ตัว  ตัง
ตามราคาต้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
    1. ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิว 
    2. เป็นพัดลมระบายอากาศแบบระบบเข้า-ออก
    3. มีใบพัด 5 ใบพัด
    4. ประหยัดไฟเบอร์ 5
    5. มีฟังค์ชันตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ เมือมีคนพูดไมค์ VOX function 
    6. มีรับประกันมอเตอร์ และอะไหล่ภายในเครือง
           โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิม
เติม ฉบับที 1) หน้าที 24

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองขยายเสียงพกพา เครืองเสียงเคลือนย้าย ลําโพงเอนกประสงค์ พร้อม
ไมค์ลอย

จํานวน 10,000 บาท

                 เพือจัดซือเครืองขยายเสียงพกพา เครืองเสียงเคลืนย้าย ลําโพง
เอนกประสงค์ พร้อมไมค์ลอย จํานวน 2 ชุด  ตังตามราคาต้องตลาด เนือง
จากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    1. เส้นผ่าศูนย์กลางช่อลําโพงไม่น้อยกว่า 10 นิว 
    2. มีไมค์ลอยแบบมือถือ ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
    3. สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนลงใน USB ชนิด MP3 ได้ เป็น
ไฟล์ REC function
    4. สามารถเล่น USB MP3 WMA FM Player ได้
    5. มีฟังค์ชันตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ เมือมีคนพูดไมค์ VOX function 
    6. มีช่อง input ไมค์สาย 2 ช่อง
    7. มีช่อง Line in และ Line out
    8. มีช่อง input MP3 & IPOD 1 ช่อง
    9. ลําโพงชนิดล้อลากพร้อมแบตเตอรีชนิดชาร์ทไฟได้ในตัว
    10.มีมือจัดล้อลาก สําหรับเคลือนย้าย
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
) หน้าที 24
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
                เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)ราคา 4,300 บาท จํานวน 1 เครือง   โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร   ประกาศ ณ วันที  11 กุมภาพันธ์  2553 และเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วัน
ที 21 เมษายน 2560 ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
        - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
         โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 196

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,435,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 706,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 227,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 3,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หิน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่า
พาหนะ ค่าชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 99
โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนําประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 3,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน(ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
สําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้าที 14
โครงการผลิตสือและจัดทําสืออุปกรณ์การศึกษาจากเศษวัสดุ จํานวน 3,000 บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสือและจัดทําสือ
อุปกรณ์การศึกษาจากเศษวัสดุ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ กาว ปากกา สี ทีใช้ทําสือการเรียนการ
สอน แฟ้ม เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 101
โครงการผักสวนครัว จํานวน 3,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผักสวนครัว เช่น ค่าพันธุ์
ผัก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 102
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 3,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 101
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้
ปกครอง เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 99
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน

จํานวน 200,000 บาท

                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน จํานวน 38 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 280 วัน โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 100
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน(ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

จํานวน 3,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน(ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
สําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้าที 14
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน(โตไปไม่โกง)

จํานวน 3,000 บาท

                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน(โตไปไม่โกง) เช่น ค่า
วัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้าที 14
โครงการหนูน้อย AEC จํานวน 3,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อย AEC เช่น ค่า
วัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 103

ค่าวัสดุ รวม 479,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 422,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซืออาหารเสริม  (นม) ให้กับ
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน  38 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จํานวน 280  วัน  
          2. เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน  จํานวน 182 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260
 วัน    จํานวน 1 แห่ง  คือโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง โดยใช้ข้อมูล
จํานวนเด็กนักเรียน ฯ วันที 10 มิถุนายน 2560  
        โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 98

วัสดุการศึกษา จํานวน 57,800 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน และ
เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก เช่น หุ่น สือการเรียนการสอนทําด้วย
พลาสติก กระดานลืนพลาสติก เบาะยีดหยุ่น ฯลฯ 
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งบรายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าส่งเด็กเล็กไปสถานพยาบาล ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน ในอัตราคนละ10 บาท/ปี ตามหนังสือ ด่วน
ทีสุด ที มท. 0893.3 /ว.1226 ลงวันที 23 มิถุนายน 2552

งบเงินอุดหนุน รวม 728,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 728,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 728,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) อัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน จํานวน 182 คน โดยใช้ข้อมูลจํานวน
เด็กนักเรียน  วันที 10 มิถุนายน 2560 คือ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์
บํารุง ตามหนังสือ ที ศธ 04132.0522/153 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2560

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 20,000 บาท
                   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ  ค่า
วิทยากร , ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับเด็กและเยาวชน  รวมถึงค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีต้องใช้เกียวกับงานนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 104
โครงการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมอาเซียน จํานวน 10,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเปิดประตูสู่
วัฒนธรรมอาเซียน เพือเตรียมความพร้อมของประชาชน เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Association of South East Asian Nation : ASEAN) 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ สําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 96
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน

จํานวน 10,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้แก่ การ
พัฒนาเด็กนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา นักวิชากร หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หิน และอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานทีและ
เวที ค่าของขวัญรางวัล วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืมสําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้อง
ใช้เกียวกับงานนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี      พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 95
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  ขนม  และของรางวัล
อืนๆให้แก่เด็กทีมาร่วมงาน  ค่าจัดสถานที  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้
เกียวกับงานนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 103
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โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม(สามเณร) จํานวน 30,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 104
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถินการแข่งขันตีกลองปูจา จํานวน 10,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่ง
เสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถินการแข่งขันตีกลองปูจา เพือเป็นค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพักสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี เพือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ในอันทีจะสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเอง สร้างความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิน และเป็นการสร้างความ
กระตือรือร้นในการทํางานให้แก่นักเรียน นอกจากนียังเป็นการแสดงถึง
เอกลักษณ์ของท้องถินเพือเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นทีประจักษ์ต่อ
ไป โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้าที 15
โครงการสร้างบทบาทและพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลไหล่
หิน

จํานวน 20,000 บาท

                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างบทบาทและพืนทีสร้าง
สรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 103
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินของโรงเรียนบ้านไหล่หิน, โรงเรียนบ้าน
เข้าซ้อน, โรงเรียนบ้านแม่ฮวก   โรงเรียนบ้านมะกอกนาบัว  และ
โรงเรียนไหล่หินวิทยา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน เพือ
ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในอันทีจะสร้างอาชีพและราย
ได้ให้แก่ตนเอง สร้างความภาคภูมิใจและความกระตือรือร้นให้แก่นัก
เรียน นอกจากนียังเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถินเพือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนให้เป็นทีประจักษ์ต่อไป โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ
.ศ.2561-2564 หน้าที 126

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนน่าอยู่คู่คุณภาพชีวิตทีดี จํานวน 50,000 บาท
                        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการชุมชนน่า
อยู่คู่คุณภาพชีวิตทีดี  เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์  วิทยากร ค่าอาหาร/อาหาร
ว่าง  ป้ายประชาสัมพันธ์ โล่รางวัล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ฯลฯ โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 108
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ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
                        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม
โรคพิษนัขบ้า  เช่น  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมกําเนิด  และค่า
ใช้จ่ายในกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่า
เอกสารการอบรม  วิทยากร  ทีพัก  ยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 108
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
                        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม
โรคไข้เลือดออก  เช่น  ค่าจ้างเหมาผู้พ่นหมอกควัน  ค่านํามัน เชือ
เพลิง  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  ค่าใช้จ่ายอืนๆ(หัวเทียน ,ถ่าน
อัลคาไลน์ ,ฯลฯ)  และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตาม
โครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าเอกสารการอบรม  วิทยากร  ที
พัก  ยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 107
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท
                    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรค
ติดต่อตามฤดูกาล  เช่น  โรคไขหวัดนก  โรคไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  โรค
ท้องร่วง  โรคตาแดง  โรคเลปโตสไปโลซิส  (โรคฉีหนู)  โรคเคลือนที
เร็ว(SRRT) และทีเกิดขึนในฤดูต่างๆ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 109
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข พ
.ศ.2535

จํานวน 20,000 บาท

                    เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่า
อาหาร  อาหารว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิทยากร ทีพักยานพาหนะ  ป้าย
โครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้าที 22
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
                    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
คุณภาพอนามัยสิงแวดล้อม เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์  วิทยากร ค่า
อาหาร/อาหารว่าง  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ฯลฯ โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 89

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
หัวเชือกําจัดยุงและแมลงวัน ทรายอะเบท  นํายาเคมีฉีดป้องกันไข้หวัด
นก ไข้หวัดใหญ่ 2009 และ อุปกรณ์อืน ๆ เกียวกับการป้องกันรักษาโรค
ภัย โรคระบาดต่าง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพกู้
ภัย   และหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นต้น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,090,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,002,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,002,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตามตําแหน่งที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา ดังนี
        1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 1 อัตรา
        2. ตําแหน่งนายช่างโยธา 2 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
วิชาชีพเฉพาะและเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตําแหน่งหัวหน้าส่วน ผู้อํานวยการกอง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา สังกัดกองช่างเทศบาลตําบลไหล่หิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที 6) พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 1,055,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง ตามนัยหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 080.3/ว4231 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม  2546 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
หรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ของเทศบาลทีต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวัดหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงาน
เทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ทังการจ้างเหมาทําของและจ้าง
เหมาแรงงานในกิจการของกองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ลูกจ้างประจํา รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการ
ฝึกอบรม การประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของ  และพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ที
ชํารุด รถยนต์ รถดับเพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  ตรายาง  ธงชาติ  นําดืม พระพุทธ
รูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบ
ใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สวิทซ์แสง
แดด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เช่น สว่าน ค้อน คีม เลือย สิว ขวาน ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก ท่อต่าง ๆ เครืองสุขภัณฑ์ นํายาผสมฉาบ
ปูน เหล็กสกัด เหล็กโป๊วสี เหล็กส่งตะปูท่อระบายนํา กรวด หิน ดิน ฯลฯ
 สําหรับนําไปใช้ในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เช่น Compact Disc, Digital Disc, RAM Hub ฯลฯ

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 10,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 2 ตู้ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  0.40  เมตร. ยาวไม่น้อยกว่า   1   เมตร สูงไม่น้อย
กว่า   0.80   เมตร  ตังจ่ายตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี   พ.ศ. 2561 –
 2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 25

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองวัดอุณหภูมิแอสฟัสติก จํานวน 7,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดอุณหภูมิแอสฟัส
ติก จํานวน 1 ชุด ตังตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้าที 24
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
                เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน             (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 1
 เครือง   โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร   ประกาศ ณ วันที  11 กุมภาพันธ์  2553 และเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ
. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
          - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
          - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
          โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 197

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 114
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
                         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนทีพบป
ระชาชน และให้บริการประชาชนในเขตพืนทีตําบลไหล่หิน โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับให้บริการประชาชน     ค่า
กระดาษและเครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่านํามันเชือเพลิง ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 184
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 116
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพระยะสันแก่คน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

จํานวน 20,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่ง
เสริมอาชีพระยะสันแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยาก
ไร้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 117
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน ตําบลไหล่หิน จํานวน 150,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิต
เด็ก เยาวชน ตําบลไหล่หิน)  เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 120 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิศรี จํานวน 30,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมี
ศักดิศรี  เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 119 
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สตรี เช่น ค่า
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 141
ค่าใช้จ่ายอาบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่า
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 119
โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 70,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินกิจกรรมในการบริหาร
จัดการขยะตามโครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน เช่น ค่า
จัดอบรมในการให้ความรู้ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับการคัดแยกขยะและจัดทําปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 83
โครงการประชาธิปไตยสร้างได้ตามแนวทางประชารัฐ จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการ
ประชาธิปไตยสร้างได้ตามแนวทางประชารัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี  โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 124
โครงการปลูกป่าและสร้างฝายแม้ว เทิดพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ปลูกป่าและสร้างฝายแม้ว เทิดพระเกียรติฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นต้องใช้ในโครงการนี  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 84
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โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 84
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่ากล้าไม้ ค่าพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 86
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทียวชุมชนตําบลไหล่หิน จํานวน 50,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเทียวชุมชนตําบลไหล่หิน เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพักสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี เพือยกระดับการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทียวชุมชนอย่างเป็นระบบ และเอือประโยชน์ในอันทีจะสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองจากแหล่งท่องเทียวชุมชน โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 144
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
อาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ายานพาหนะ ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ค่ากระดาษและ
เครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่านํามัน
เชือเพลิง ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับ
ที 1)หน้าที 13

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
         อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคา  จํานวน  20,000.- บาท
                    เพืออุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคาในการดําเนินโครงการจัด
งานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลําปาง ประจําปี 2561 ตาม
หนังสือ ที ลป 52101/ว547 ลงวันที 5 มิถุนายน 2560 โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 189
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
                        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนใน
ตําบลไหล่หิน และค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าการแสดงมหรสพ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพลุ แพรป้าย วงโยธวาทิต ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามความเหมาะ
สมในโครงการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2547  โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ลูกตระกร้อ, ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอลล์ ลูกฟุตซอล เสาตาข่ายกีฬา ตาข่ายกีฬา ห่วงบาส
 ห่วงยาง ไม้แบตมินตัน ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน
ต่างๆ เช่น วันลอยกระทง  วันสงกรานต์ วันสลากภัต (กินข้าวสลาก) งาน
ประเพณีสรงนําพระธาตุ และอืน ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานทีและ
เวที  ค่าพิธีการ  ค่าพิธีกร  ค่าของขวัญ  รางวัล  ค่าตอบแทนการแสดงเด็ก
นักเรียน  ค่าสนับสนุนขบวนต่าง ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีต้องใช้เกียวกับ
งานนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 126
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ต่าจัดสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ตามความเหมาะสมในโครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 126
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานลอยกระทง โดยการจัดขบวน
แห่งกระทงหลวง การประกวดนางนพมาส การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพืน
เมืองล้านนา นาฏศิลป์  และกิจกรรมนันทนาการ การประกวดการแข่งขัน
ทํากระทง การแข่งขันการจัดทําว่าว การประกวดแข่งขันการประกอบ
อาชีพต่างๆ ในชุมชนท้องถิน การแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมต่างๆ ที
เกียวข้องเพือส่งเสริมการอนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป โดยจ่ายเป็นค่าซือวัสดุต่างๆในการดําเนินงาน   วัสดุตกแต่ง
สถานที  ค่าดอกไม้  ค่าพลุ  ไฟพะเนียง  เวที  ค่าโล่รางวัล วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าปัจจัยและเครืองไทยธรรม  ค่าของ
ขวัญของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าติดตังมิเตอร์ชัวคราว  ค่าเช่ามิเตอร์  ค่า
กระแสไฟฟ้า  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่านําปานะ ค่าดอกไม้ค่าตอบแทน
ผู้เข้าประกวด  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนพิธีกร  เจ้า
หน้าทีรักษาความสงบเรียบร้อย  ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างแสดงดารา
ศิลปิน  ค่าตกแต่งรถยนต์ ค่ายานพาหนะและเชือเพลิงค่าประชา
สัมพันธ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
การโครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 125
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หิน จํานวน 120,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หิน  โดย
การจัดพิธีทําบุญและพิธีทางพุทธศาสนา การจัดขบวนแห่ครัวตาน การจัด
พิธีสรงนําพระ การรดนําขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การ
จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพืนเมืองล้านนา นาฏศิลป์ และกิจกรรม
นันทนาการ การแข่งขัน การชกมวยไทยโบราณ การประกวดแข่งขัน การ
ประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชนท้องถินการแข่งขันกีฬาและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทีเกียวข้องเพือส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีอันดีงามของไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป โดยจ่ายเป็นค่าซือวัสดุต่างๆในการดําเนินงาน วัสดุ
ตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้  ค่าพลุ  ไฟพะเนียง  เวที ค่าโล่รางวัล วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าปัจจัยและเครือง
ไทยธรรม  ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล  ค่าติดตังมิเตอร์ชัวคราว  ค่า
เช่ามิเตอร์ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอาหารและเครืองดืม ค่านําปานะ ค่าดอกไม้
ค่าตอบแทนผู้เข้าประกวด  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทน
พิธีกร เจ้าหน้าทีรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างแสดง
ดาราศิลปิน ค่าตกแต่งรถยนต์ ค่ายานพาหนะและเชือเพลิงค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการ
โครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 125
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติและศาสนา จํานวน 80,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึงเป็นวัน
สําคัญของทางราชการ เช่น วันมาฆบูชา  วันปิยะมหาราช  วันเข้า
พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันปีใหม่  องค์กฐิน เป็นต้น หรืองาน
กิจการต่างๆของเทศบาลตําบล และรวมถึงค่าอุปกรณ์ทีใช้ในการตกแต่ง
เวทีสถานที  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้เกียวกับงานนี โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 145
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,852,996 บาท
งบลงทุน รวม 2,852,996 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,852,996 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างรัวรอบบ่อทิงขยะ จํานวน 326,059 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรัวรอบบ่อทิง
ขยะ ขนาดสูง 1.60 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 426 เมตร พร้อมประตู
บานเปิด-ปิด จํานวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้า 12 
โครงการก่อสร้างอาคารอาคารประกอบอาหารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน

จํานวน 179,700 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารประกอบ
อาหารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 16 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 21

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บริเวณศาลาประชาคม หน้าบ้านพ่อน้อยทน  
วรรณมณี  หมู่ 2

จํานวน 67,169 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.  บริเวณศาลาประชาคม หน้าบ้านพ่อน้อยทน  วรรณมณี  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิม
เติม ฉบับที 1) หน้า18 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บริเวณหน้าบ้านนางอําพร  หมู่ 4 จํานวน 118,434 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.  บริเวณหน้าบ้านนางอําพร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 21
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บริเวณหน้าบ้านนายเดช  จันทะวงค์ หมู่ 4 จํานวน 72,998 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.  บริเวณหน้าบ้านนายเดช  จันทะวงค์ ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 123 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้า 21
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บริเวณหน้าบ้านนายสวิง  ครุขยัน  หมู่ 1 จํานวน 116,178 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
หน้าบ้านนายสวิง ครุขยัน หมู่ 1  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 65  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 195 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 56
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนางกัลยา  ไชยานนท์ หมู่ 1 จํานวน 45,610 บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
บ้านนางกัลยา ไชยานนท์ หมู่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50  เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 22  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 77 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 56
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนางทองคํา ถินคํารพ หมู่ 3 จํานวน 133,769 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
. บริเวณหน้าบ้านนางทองคํา ถินคํารพ หมู่ 4 ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 57  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 228 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนางสมหมาย แก้วมูล หมู่ 1 จํานวน 30,952 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
หน้าบ้านนางสมหมาย แก้วมูล หมู่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4  เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 13  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 52 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 56
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายปรัญชารัตน์  จําปา หมู่ 1 จํานวน 40,876 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
หน้าบ้านนายปรัญชารัตน์ จําปา หมู่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 23  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 69 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายอนันต์ แผ่นคํา หมู่ 3 จํานวน 106,758 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
หน้าบ้านนายอนันต์ แผ่นคํา หมู่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 60  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 180 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านพ่อหลวงเผือ ชํานาญการ หมู่ 
1

จํานวน 70,889 บาท

                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
. บริเวณหน้าบ้านพ่อหลวงเผือ ชํานาญการ หมู่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนางสมกวน จํานวน 97,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
หน้าบ้านนางสมกวน  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 165 ตรม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายเสวก เกษณา 
หมู่ 2

จํานวน 28,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณหน้าบ้านนายเสวก เกษณา หมู่ 2 ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 48 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้า 18
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โครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัวยู บริเวณข้างบ้านนายสุพรรณ พระอังคาร 
หมู่ 1

จํานวน 78,915 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างลําเหมืองรูปตัว
ยู บริเวณข้างบ้านนายสุพรรณ พระอังคาร หมู่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15  เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิม
เติม ฉบับที 1) หน้า 16
โครงการก่อสร้างวางท่อนําเสีย บริเวณหน้าบ้านนายมนู นิวาโต หมู่ 6 จํานวน 185,617 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อนํา
เสีย บริเวณหน้าบ้านนายมนู นิวาโต หมู่ 6 (ต่อเนืองประมาณ
ปี 2560) ขนาดท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 จุด รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 19
โครงการขุดลําเหมืองจัดสรร จํานวน 103,740 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลําเหมืองจัดสรร ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 1.00-1.50 เมตร ลึดโดยเฉลีย 1 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 1,600 เมตร พร้อมปรับแต่งแนวตลิง หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้า 17
โครงการปรับภูมิทัศน์ถมดินโฮ่งบ่ายาง หมู่ 2 จํานวน 370,175 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์ถมดินโฮ่งป่า
ยาง หมู่ 2 มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสี
ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 18
โครงการวางท่อนําเสีย บริเวณบ้านนางเสาร์แก้ว สิงห์ทอง หมู่ 2 จํานวน 185,617 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อนําเสีย บริเวณบ้าน
นางเสาร์แก้ว สิงห์ทอง หมู่ 2 ขนาดท่อนํายนํา เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 จุด รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ
.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 18
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านกิว บริเวณ
หน้าบ้านนายทรงพล โยสิทธิ หมู่ 5 (ต่อเนือง)

จํานวน 262,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัสติกคอนกรีต บ้านกิว บริเวณหน้าบ้านนายทรงพล โย
สิทธิ หมู่ 5 (ต่อเนือง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 215 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 860 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1) หน้า 18

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณบ้านนายมานะ หมู่ 4 จํานวน 32,540 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ
บ้านนายมานะ หมู่ 4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 150 เมตร หนาโดยเฉลีย 0.20 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 450 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับ
ที 1) หน้า 21
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ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบาย
นํา ค่าปรับปรุงถนน ฯลฯ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

จํานวน 20,000 บาท

                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไหล่หินและ
ตามภารกิจการถ่ายโอนตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจว่าด้วย
แผนปฏิบัติการกําหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิน พ.ศ
. 2545 ทีได้รับมอบหมายเกียวกับกิจการ หน้าทีของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี   เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี       พ.ศ
.2561-2564 หน้า 171
โครงการจัดไร่นาสวนผสมละเกษตรผสมผสาน จํานวน 20,000 บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดไร่นาสวนผสมและ
เกษตรผสมผสาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ค่าพาหนะ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 173

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าจัดซือพันธุ์
พืช ไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,407,604 บาท
งบกลาง รวม 12,407,604 บาท
งบกลาง รวม 12,407,604 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จ้างของเทศบาล  คํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ต่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
9   ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,600,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 1,080 คน ในอัตราขัน
บันได สําหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี, อายุ 70-79 ปี, อายุ 80-89 ปี และ
อายุ 90 ปีขึนไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 ตุลาคม 2554 รวม
เป็นเงินทังสินจํานวน 8,600,000.- บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 134

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 300 คน รวมเป็นเงินทังสิน
จํานวน 2,880,000.- บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 134

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรค
เอดส์ จํานวน 25 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1403 ลงวัน
ที 17 กรกฎาคม 2552 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 135

สํารองจ่าย จํานวน 184,724 บาท
                    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยทีไม่
สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ และเหตุความจําเป็นอืนตามอํานาจ
หน้าที ทีไม่มีงบประมาณรองรับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     พ
.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ.2543 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 188,500 บาท
         1.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
               เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ
บังคับสมาคม ส.ท.ท. พ.ศ.2541 คํานวณจากรายรับจริงของปีทีผ่าน
มา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่
เกิน 20 ล้านบาท ให้ชําระค่าบํารุงร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณ
รายรับจริงปีทีผ่านมา(พ.ศ.2559) 16,451,230.69 ตังจ่ายเป็น
เงิน 27,500.- บาท
         2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
               เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน  ตังจากเงินรายได้ค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ตังจ่ายเป็นเงิน 1,000.- บาท
         3.สมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ
               เพือสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 
28 มิถุนายน 2549 ตังจ่ายเป็นเงิน  150,000.- บาท
         4.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
               เพือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยสมทบกลุ่มออมบุญวัน
ละหนึงบาทเพือสวัสดิการชุมชนตําบลไหล่หิน ตังจ่ายเป็นเงิน 10,000
.- บาท โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  15:54:53 หน้า : 32/33



เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 363,380 บาท
                    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถินในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม โดยเทศบาลประมาณการรายรับ เป็น
เงิน 35,169,000.- บาท หักเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จํานวน 17,00,000.-บาท คงเหลือ 18,169,000.-บาท จึงตังจ่าย
เป็นเงิน 363,380.- บาท  ตามกฎกระทรวงฉบับที 4 (พ.ศ. 2542) ออก
ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ.2500 และตามหนังสือที มท
 0313.4/ว1187  ลงวันที 24 พฤษภาคม 2542
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