
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลไหล่หิน

อําเภอ เกาะคา   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,483,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,798,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,673,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,627,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 27,600.- บาท จํานวน 12 เดือน เงินเดือนของรองนายก
เทศมนตรี 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 3,046,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตาม
ตําแหน่งที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษของผู้บริหาร จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 7,000.- บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตําแหน่งปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000.-บาท และหัว
หน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที 6) พ.ศ.2558
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งบดําเนินงาน รวม 3,965,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ ตังไว้ 100,000.- บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน โดยจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง(เงินรางวัลประจําปี 2560)
2. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตังไว้ 20,000.- บาท
             เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนการสอบ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประเมินฯ และค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2547 ข้อ 6

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ของเทศบาลทีต้องปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวัดหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,655,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ     ทังการจ้างเหมาทําของและการ
จ้างเหมาแรงงานใน กิจการของเทศบาลตําบลไหล่หิน    เช่น   ค่าจัดการ
ขยะ   คัดแยกขยะ   ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ  ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยในสถานทีราชการ   ค่าจ้างเหมาเผาขยะและการ
จ้างเหมาอืน ๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของเทศบาล  ฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว 1452  ลงวันที   27
  พฤษภาคม  2541   ค่ารับวารสาร ตํารา หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ในกิจการ  และการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ค่าเช่าเว็บไซต์ ของเทศบาลตําบลไหล่หิน   ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์    วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ใน
การประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล และค่าเบียประกันภัยรถยนต์

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  15:47:40 หน้า : 3/30



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการของเทศบาล ดังนี
             จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น จ่าย
เป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ของขวัญ ของทีระลึก ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการในการเลียงรับรองแก่ผู้มาตรวจ
เยียม ตลอดจนการรับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน  หรือทัศนศึกษาดูงาน ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
คือไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีทีล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้  (พ.ศ. 2549
)  และค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ ในการประชุมสภาเทศบาล และจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ เช่น พิธีเปิดอาคารต่างๆ พิธีทางศาสนา งานรัฐ
พิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุละเมิดจากทางเทศบาลตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.2539
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 160,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดิน
ทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 160,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม การประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาทําพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ทีใช้ในการจัดงานของ
เทศบาล และงานพิธีการสําคัญต่างๆ วันสําคัญต่างๆ ทีมีความจําเป็นต้อง
ใช้ ฯลฯ
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในองค์กร ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 77
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเพือประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ที
ใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 77
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โครงการวันเทศบาล ประจําปี 2560 จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมในวัน
เทศบาล พิธีทางศาสนา ตลอดจนพิธีบวงสรวงพระภูมิประจําสํานักงาน
เทศบาล การจัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬาสีระหว่างหน่วยงานราชการ
ในพืนทีตําบล การจัดทําสือมัลติมีเดียเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ เช่น ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และ พนักงานจ้าง ทีได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลดี
เด่น ลูกจ้างประจําดีเด่น และพนักงานจ้างดีเด่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 78
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 77
โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์และจัดงาน
นิทรรศการในงานน้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลําปาง 
ประจําปี 2560

จํานวน 40,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกร้านส่งเสริม
สินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์และจัดงานนิทรรศการในงานน้อมรําลึก
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลําปาง ประจําปี 2560 เช่น การจัด
นิทรรศการ ค่าตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ระบบไฟ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 78

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับ
เพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  แบบ
พิมพ์  ตรายาง  ธงชาติ  นําดืม พระพุทธรูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข 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
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  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
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น แบตเตอรี  ยาง
นอก ยางใน  นํามันเบรก กระจกมองข้าง หัวเทียน นอตและสกรู กันชนรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ก๊าด  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด์ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนต์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือนของเทศบาลทีใช้ในสํานักงาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และใช้ในงานของเทศบาล และในกิจกรรมอืน
ทีจําเป็นของเทศบาล

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

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนทีใช้ในสํานักงานและโทรศัพท์มือ
ถือทีใช้ติดต่องานของเทศบาล ตลอดค่าบริการส่งข้อความสําหรับการ
ติดต่อสือสารเพือการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
           เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ ส่ง
ธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าบริการอืนๆ ที
เกียวข้อง ในการติดต่อราชการของเทศบาล
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารผ่านดาวเทียม ค่าสือ่สารอืนๆ และค่า
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(ADSL) โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณ และ
ค่าบิรการบอกรับสถานีโทรทัศน์(Cable TV) ค่าเช่าเครืองรับ
สัญญาณ เป็นต้น ตลอดจนค่าบริการอืนทีเกียวข้องฯ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 30,000 บาท
          เพือจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบหมุน
ได้ จํานวน 25 ตัวๆ ละ 1,200.- บาท ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้าที 81

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองขยายเสียงภาคสนาม จํานวน 10,000 บาท
          เพือจัดซือเครืองขยายเสียงภาคสนาม พร้อม
ไมค์ จํานวน 1 ชุด กําลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตังตามราคา
ท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 80
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม จํานวน 70,000 บาท
          เพือจัดซือชุดไมโครโฟนห้องประชุม ใช้สําหรับการประชุมสภา
เทศบาลตําบลไหล่หิน ตังตามราคาต้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 81

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าจ้างเหมา ค่า
จ้างแรงงานซ่อมแซม 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.อุดหนุนเทศบาลตําบลศาลา
                         เพือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการตังงบ
ประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือการจ้างของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถินเขตอําเภอเกาะคา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ตามหนังสือที ลป 54101/576 ลงวันที 23 มิ.ย.59 โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 86
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,724,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,952,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,952,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตาม
ตําแหน่งที กท. กําหนดโดยคํานวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 763,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และผู้ควบ
คุมงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน 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 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาล ซึงมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ แยกเป็น
         1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 120,000.- บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ท้ังจ้างเหมาทําของและ
จ้างเหมาแรงงานในกิจการของกองคลัง
         2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  จํานวน 300,000.- บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนภาษี เช่น ค่าจ้างลูกจ้างจัดทําแผนทีแม่บท และคัดลอกข้อมูล
ทีดินและค่าจ้างเดินสํารวจภาคสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ
และอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินการ เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0803.3/ว462 ลว 29 ก.พ.2551
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม การประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของ  และพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับ
เพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  แบบ
พิมพ์  ตรายาง  ธงชาติ  นําดืม พระพุทธรูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์  ฯ

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 9,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู็เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 4,500.- บาท ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 79

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า จัดอบรมราษฎรในพืนทีให้ความรู้ด้านทฤษฎีและวิชาการ
ด้านไฟป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นค่า
วัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 44
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีจําเป็นตามโครงการนี ค่ากระสอบ ค่า
พาหนะ ค่านํา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าจ้างแรงงาน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 45
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบลไหล่หิน จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในตําบลไหล่หิน และกิจกรรมตามการศึกษาเพือต่อต้านยาเสพติด(เด็ก
นักเรียน D.A.R.E)  เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนในการอบรมบําบัด
ฟืนฟู ค่าลงทะเบียนอบรมอาชีพ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 60
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เพือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ลดความเสียหายทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึง
นักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 78
โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 250,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) ในสังกัดเทศบาลตําบล
ไหล่หิน ให้มีความรู้ และเรียนรู้ในเรืองเกียวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 77
โครงการอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เพือเตรียมความต้อ
มในการปก้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับประชาชน เจ้าหน้าทีอาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนในเขตพืนทีเทบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 77

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,699,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,326,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,326,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตาม
ตําแหน่งที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา และเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีแก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ งานการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที 6) พ.ศ.2558
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งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 308,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดิน
ทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม การประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT เพือพ่อหลวงตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ICT เพือพ่อหลวงตําบลไหล่หิน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้าที 53
โครงการผญาคนตําบลไหล่หิน จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการผญ๋าคนตําบล
ไหล่หิน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนีโดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 53
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 18,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการพัฒนาครูผู้ดูและเด็ก ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
1506 ลงวันที 26 มิถุนายน 2556 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 51
โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 48
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพักปละค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 60
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประกาศ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที หรือ 15 ภาพต่อหน้าที
          - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที หรือ 10 ภาพต่อหน้าที
          - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
        โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 80

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 1
 เครือง ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยมีลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 17 ล้านพิกเซล
    - ถ่ายภาพทีละภาพและถ่ายภาพต่อเนืองได้
    - ถ่ายวีดีโอได้
    โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 80
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 10,000 บาท
          เพือจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิว จํานวน 1
 เครือง  ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
        1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1366 x 768  พิกเซล
        2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
        3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
        4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
        5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ
เพลง และภาพยนต์
        6) ช่องการเชือมต่อแบบ AV , DVD Component
        7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)            
       โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที80
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,502,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 817,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าชุด
กีฬา วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 50
โครงการผลิตสือและจัดทําสืออุปกรณ์การศึกษาจากเศษวัสดุ จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสือและจัดทําสืออุปกรณ์
การศึกษาจากเศษวัสดุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ กาว ปากกา สี ทีใช้
ทําสือการเรียนการสอน แฟ้ม เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-25612หน้าที 51
โครงการผักสวนครัว จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผักสวนครัว เช่น ค่าพันธุ์
ผัก ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 51
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 50
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้
ปกครอง เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 50
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน

จํานวน 300,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 37 คน อัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 280 วัน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 49
โครงการหนูน้อย AEC จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อย AEC เช่น ค่า
วัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 51
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ค่าวัสดุ รวม 482,900 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซืออาหารเสริม  (นม) ให้กับ
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน  37 คน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จํานวน 280  วัน  
          2. เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน  จํานวน 171 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260
 วัน    จํานวน 5 แห่ง  โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ฯ วันที 10
 มิถุนายน 2559  
ดังนี 
          2.1 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน จํานวนนักเรียน  9  คน หนังสือที ศธ
 04132.0503/045  ลงวันที 12 พ.ค. 59
          2.2 โรงเรียนบ้านไหล่หิน  จํานวนนักเรียน  147  คน หนังสือ
ที ศธ 04132.0522/117 ลงวันที 16 พ.ค. 59
          2.3 โรงเรียนบ้านมะกอก – นาบัว จํานวนนักเรียน 15 คน ตาม
หนังสือที ศธ 04132.0527/066 ลงวันที 26 พ.ค. 59 
          โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 49

วัสดุการศึกษา จํานวน 62,900 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก เช่น หุ่น สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลืน
พลาสติก เบาะยีดหยุ่น ฯลฯ 

งบรายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าส่งเด็กเล็กไปสถานพยาบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หิน ในอัตราคนละ10 บาท/ปี ตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท. 0893.3 /ว.1226 ลงวันที 23 มิถุนายน 2552

งบเงินอุดหนุน รวม 684,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 684,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 684,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) อัตรามือละ 20 บาท
ต่อคน จํานวน 200 วัน จํานวน 171 คน โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็กนัก
เรียน  วันที 10 มิถุนายน 2559  ดังนี 
         1. โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน จํานวนนักเรียน  9  คน หนังสือที ศธ
 04132.0503/045  ลงวันที 12 พ.ค. 59
        2. โรงเรียนบ้านไหล่หิน  จํานวนนักเรียน  147  คน หนังสือที ศธ
 04132.0522/117 ลงวันที 16 พ.ค. 59
        3. โรงเรียนบ้านมะกอก – นาบัว จํานวนนักเรียน 15 คน ตาม
หนังสือที ศธ 04132.0527/066 ลงวันที 26 พ.ค. 59
         โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 49
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมอาเซียน จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมอา
เซียน เพือเตรียมความพร้อมของประชาชน เข้าสู่ประชาคมอา
เซียน (Association of South East Asian Nation : ASEAN) โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 49
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน

จํานวน 20,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้แก่ การพัฒนาเด็ก
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา นักวิชากร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน และอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานทีและเวที ค่าของ
ขวัญรางวัล วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืมสําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้เกียวกับงาน
นี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 50
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  ขนม  และของรางวัลอืนๆให้
แก่เด็กทีมาร่วมงาน  ค่าจัดสถานที  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้เกียวกับ
งานนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 51
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม(สามเณร) จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 61
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ  ค่าวิทยากร , ค่า
อาหารและเครืองดืมสําหรับเด็กและเยาวชน  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีต้อง
ใช้เกียวกับงานนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 61
โครงการสร้างบทบาทและพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลไหล่
หิน

จํานวน 20,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างบทบาทและพืนทีสร้าง
สรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 63
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โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินของโรงเรียนบ้านไหล่หิน, โรงเรียนบ้าน
เข้าซ้อน, โรงเรียนบ้านแม่ฮวก   โรงเรียนบ้านมะกอกนาบัว  และ
โรงเรียนไหล่หินวิทยา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน เพือ
ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในอันทีจะสร้างอาชีพและราย
ได้ให้แก่ตนเอง สร้างความภาคภูมิใจและความกระตือรือร้นให้แก่นัก
เรียน นอกจากนียังเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถินเพือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนให้เป็นทีประจักษ์ต่อไป โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 52

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนน่าอยู่คู่คุณภาพชีวิตทีดี จํานวน 50,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการชุมชนน่าอยู่คู่
คุณภาพชีวิตทีดี  เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์  วิทยากร ค่าอาหาร/อาหาร
ว่าง  ป้ายประชาสัมพันธ์ โล่รางวัล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ฯลฯ โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 58
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคพิษนัข
บ้า  เช่น  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมกําเนิด  และค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าเอกสาร
การอบรม  วิทยากร  ทีพัก  ยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 57
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไข้
เลือดออก  เช่น  ค่าจ้างเหมาผู้พ่นหมอกควัน  ค่านํามัน เชือเพลิง  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  ค่าใช้จ่ายอืนๆ(หัวเทียน ,ถ่านอัลคาไลน์ ,ฯลฯ)  และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง  ค่าเอกสารการอบรม  วิทยากร  ทีพัก  ยานพาหนะ  ป้าย
โครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 57
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล  เช่น  โรคไขหวัดนก  โรคไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  โรคท้อง
ร่วง  โรคตาแดง  โรคเลปโตสไปโลซิส  (โรคฉีหนู)  โรคเคลือนที
เร็ว(SRRT) และทีเกิดขึนในฤดูต่างๆ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 58
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการป้องกันปัญหาสังคมอย่างบูรณาการ จํานวน 50,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับการป้องกันปัญหาสังคมอย่าง
บูรณาการ ในการป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันการตังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่า
อาหาร  อาหารว่าง  ค่าเอกสารการอบรม  วิทยากร  ทีพัก  ยาน
พาหนะ  ป้ายโครงการฯ ป้ายการณรงค์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 57 และ 61
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ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข พ
.ศ.2535

จํานวน 20,000 บาท

             เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่า
อาหาร  อาหารว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิทยากร ทีพักยานพาหนะ  ป้าย
โครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 58
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพ
อนามัยสิงแวดล้อม เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์  วิทยากร ค่าอาหาร/อาหาร
ว่าง  ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 58
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 20,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  เช่น  สือสุขศึกษาเพือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  คู่มือดูแลเด็ก  คู่มือการ
ดูแลหญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าเอกสาร
การอบรม  วิทยากร  ทีพัก  ยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 57
ค่าใช้จ่ายโครงการไหล่หินยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการไหล่หินยุคใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ เช่น  เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์  วิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โล่รางวัล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ฯลฯ โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 57

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาหัวเชือ
กําจัดยุงและแมลงวัน ทรายอะเบท  นํายาเคมีฉีดป้องกันไข้หวัดนก     ไข้
หวัดใหญ่ 2009 และ อุปกรณ์อืน ๆ เกียวกับการป้องกันรักษาโรคภัย โรค
ระบาดต่าง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพกู้ภัย   และ
หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นต้น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,156,000 บาท
งบบุคลากร รวม 882,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 882,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตาม
ตําแหน่งที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา สังกัด
กองช่างเทศบาลตําบลไหล่หิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที 6) พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 1,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และผู้ควบ
คุมงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน 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 120,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาล ซึงมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ทังการจ้างเหมาทําของและจ้างเหมาแรง
งานในกิจการของกองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม การประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของ  และพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถ
ยนต์ รถดับเพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  แบบ
พิมพ์  ตรายาง  ธงชาติ  นําดืม พระพุทธรูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สวิทซ์แสงแดด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
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 35,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เช่น Compact Disc, Digital Disc, RAM Hub ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 29,000 บาท
          เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน โดยเป็นเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) ราคา 29,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว จํานวน 1 หน่วย
       โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 79
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้คนรุ่นใหม่ร่วมยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น  ค่าวิทยากร    ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 60
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

จํานวน 10,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลไหล่หิน ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที มท 0810.2/ว1596 ลงวันที 10 เมษายน 2556โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืมในการประชุมการจัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ   โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 78
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชา
ชน และให้บริการประชาชนในเขตพืนทีตําบลไหล่หิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับให้บริการประชาชน     ค่ากระดาษและเครือง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครืองเสียง          ค่านํามัน
เชือเพลิง ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 78
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมดังนี
     1) การจัดทําแผนชุมชนโดยการศึกษาชุมชน
     2) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
     3) การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
     4) การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ     พ
.ศ. 2561
     5) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน
           โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่า
วิทยากร ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์     ค่ากระดาษ
และเครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่ม     ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท  0891.4/ ว 856 ลงวันที  12  มีนาคม 2553
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 78
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนตําบลไหล่หิน จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กโดยชุมชนตําบลไหล่หิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 62
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้

จํานวน 30,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 62
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิศรี จํานวน 30,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสูงอายุอย่างภาคภูมิใจสูง
วัยอย่างมีศักดิศรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าอาหารและเครืองดืม  ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 64
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้การ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 62
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สตรี  เช่น ค่าวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 64
ค่าใช้จ่ายอาบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
บทบาทสตรีในตําบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 64
โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ
ตามโครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน เช่น ค่าจัดอบรมใน
การให้ความรู้ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์สํา
หรับการคัดแยกขยะและจัดทําปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นต้องใช้ในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 43
โครงการประชาธิปไตยสร้างได้ตามแนวทางประชารัฐ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการประชาธิปไตยสร้าง
ได้ตามแนวทางประชารัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 78
โครงการปลูกป่า สร้างฝาย ถวายในหลวง จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินกิจกรรมตามโครงการปลูก
ป่า สร้างฝาย ถวายในหลวง เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 44

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  15:47:41 หน้า : 22/30



โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการป้องกันอนุรักษ์ฟืน
ฟูทรัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 44
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการปิดทองหลังพระสืบ
สานแนวพระราชดําริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่ากล้าไม้ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 45
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน จํานวน 20,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ายานพาหนะ ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 78

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคา  จํานวน  20,000.- บาท
        เพืออุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคาในการดําเนินโครงการจัดงาน
น้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลําปาง ประจําปี 2560 ตาม
หนังสือ ที ลป 52101/ว742 ลงวันที 8 กรกฎาคม 2559 โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 87

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนอําเภอเกาะคา  ตามหนังสือ ที ลป 0218.5/ว3172 ลงวันที 22
 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 10,000.- บาท ดังนี
        1. โครงการส่งเสริมสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ในด้านการ
ตลาด จํานวน 5,000.- บาท
        2. โครงการสืบสานงานป๋าเวณีพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจําปี 2560
 จํานวน 5,000.- บาท 
        โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 86

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
          เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในตําบลไหล่
หิน และค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าการแสดงมหรสพ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าพลุ แพรป้าย วงโยธวาทิต ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามความเหมาะสมในโครงการโดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว
 2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2547  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 61
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ลูกตระกร้อ, ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอลล์ ลูกฟุตซอล เสาตาข่ายกีฬา ตาข่ายกีฬา ห่วงบาส
 ห่วงยาง ไม้แบตมินตัน ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 455,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถินต่างๆ เช่น วัน
ลอยกระทง  วันสงกรานต์ วันสลากภัต (กินข้าวสลาก) งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุ และอืน ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานทีและเวที  ค่า
พิธีการ  ค่าพิธีกร  ค่าของขวัญ  รางวัล  ค่าตอบแทนการแสดงเด็กนัก
เรียน  ค่าสนับสนุนขบวนต่าง ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีต้องใช้เกียวกับงาน
นี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 53
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ต่าจัดสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตาม
ความเหมาะสมในโครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 52
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานลอยกระทง โดยการจัดขบวนแห่งกระทง
หลวง การประกวดนางนพมาส การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพืนเมืองล้าน
นา นาฏศิลป์  และกิจกรรมนันทนาการ การประกวดการแข่งขันทํา
กระทง การแข่งขันการจัดทําว่าว การประกวดแข่งขันการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชนท้องถิน การแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
เพือส่งเสริมการอนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่ตลอด
ไป โดยจ่ายเป็นค่าซือวัสดุต่างๆในการดําเนินงาน   วัสดุตกแต่งสถาน
ที  ค่าดอกไม้  ค่าพลุ  ไฟพะเนียง  เวที  ค่าโล่รางวัล วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าปัจจัยและเครืองไทยธรรม  ค่าของขวัญของ
รางวัล  เงินรางวัล  ค่าติดตังมิเตอร์ชัวคราว  ค่าเช่ามิเตอร์  ค่ากระแส
ไฟฟ้า  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่านําปานะ ค่าดอกไม้ค่าตอบแทนผู้เข้า
ประกวด  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนพิธีกร  เจ้าหน้าที
รักษาความสงบเรียบร้อย  ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างแสดงดาราศิลปิน  ค่า
ตกแต่งรถยนต์ ค่ายานพาหนะและเชือเพลิงค่าประชาสัมพันธ์  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 52
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หิน จํานวน 120,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หิน  โดยการจัด
พิธีทําบุญและพิธีทางพุทธศาสนา การจัดขบวนแห่ครัวตาน การจัดพิธีสรง
นําพระ การรดนําขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมการแสดงดนตรีพืนเมืองล้านนา 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 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้าที 52
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติและศาสนา จํานวน 50,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันมาฆบูชา  วันปิยะมหาราช  วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  วันปีใหม่  องค์กฐิน เป็นต้น หรืองานกิจการต่างๆของ
เทศบาลตําบล และรวมถึงค่าอุปกรณ์ทีใช้ในการตกแต่งเวทีสถานที  รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้เกียวกับงานนี โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 53
โครงการแข่งเรือยอคุณลํานํายาว จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการแข่งเรือยอคุณลํานํายาว โดยการจัดพิธี
ทางพุทธศาสนาการจัดขบวนแห่  การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพืนเมืองล้าน
นา นาฏศิลป์  และกิจกรรมนันทนาการ การประกวดการแข่งขันทํา
กระทง การแข่งขันการจัดทําว่าว การประกวดแข่งขันการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชนท้องถิน การแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
เพือส่งเสริมการอนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่ตลอด
ไป โดยจ่ายเป็นค่าซือวัสดุต่างๆในการดําเนินงาน   วัสดุตกแต่งสถาน
ที  ค่าดอกไม้  ค่าพลุ  ไฟพะเนียง  เวที  ค่าโล่รางวัล วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าปัจจัยและเครืองไทยธรรม  ค่าของขวัญของ
รางวัล  เงินรางวัล  ค่าติดตังมิเตอร์ชัวคราว  ค่าเช่ามิเตอร์  ค่ากระแส
ไฟฟ้า  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่านําปานะ ค่าดอกไม้ค่าตอบแทนผู้เข้า
ประกวด  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนพิธีกร  เจ้าหน้าที
รักษาความสงบเรียบร้อย  ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างแสดงดาราศิลปิน  ค่า
ตกแต่งรถยนต์ ค่ายานพาหนะและเชือเพลิงค่าประชาสัมพันธ์  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 53

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
          เพือสนับสนุนเทศบาลตําบลเกาะคา ในการดําเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถินการแข่งขันตีกลองปู่
จา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ตามหนังสือที ลป 52101/ ว
 773 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 86
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,480,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับ
เพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา ค่าสิงของและค่า
แรงงานซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,280,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,280,100 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณบ่อขยะเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 321,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณบ่อขยะเทศบาลตําบลไหล่หิน ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 96.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลไหล่หินสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 44

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแท้งนําบ้านแพะ จํานวน 101,700 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแท้งนํา
บ้านแพะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 144 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 34
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเลียบแม่นํายาวบริเวณบ้านนาบัว จํานวน 171,700 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเลียบ
แม่นํายาวบริเวณบ้านนาบัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 34
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนางปิยะวรา  นวลจิต จํานวน 42,900 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนางปิยะวรา  นวลจิต  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 60 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 34
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนางสายเพ็ญ  โลชา จํานวน 113,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนางสายเพ็ญ  โลชา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 160 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 36
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายขีหมา  สุดใจ จํานวน 51,300 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนายขีหมา  สุดใจ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 72 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 34
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายบุญช่วย เดินเมือง จํานวน 56,600 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนายบุญช่วย เดินเมือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 80 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 34
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายสุบัน หมู่ที 4 (ต่อเนือง) จํานวน 96,900 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนายสุบัน หมู่ที 4 (ต่อเนือง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 135 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 36
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายสุวรรณ  ศรีวิชัย จํานวน 137,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนายสุวรรณ  ศรีวิชัย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 192.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 36
โครงการวางท่อระบายนํา บริเวณซอยหน้าบ้านนายมนู  นิวาโต จํานวน 214,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา บริเวณซอยหน้า
บ้านนายมนู  นิวาโต ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้าที 38
โครงการสถานีสูบนําเทศบาลตําบลไหล่หิน บริเวณสะพานบ้านเข้าซ้อน จํานวน 178,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสถานีสูบนําเทศบาลตําบลไหล่
หิน บริเวณสะพานบ้านเข้าซ้อน ขนาด 6,000 ลิตร พร้อมหอสูง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 81
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเลียบแม่นํา
ยาวบ้านไหล่หิน

จํานวน 297,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ถนนเลียบแม่นํายาวบ้านไหล่หิน ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 880 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 35

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างในเขตเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

จํานวน 200,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้างในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าสิงของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ 
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านเข้า
ซ้อน

จํานวน 46,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านเข้าซ้อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 70 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 38
โครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าบ้านกิว จํานวน 166,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าบ้านกิว ขนาด
กว้าง 4.20 เมตร ยาว 11.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 48.30 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 59
โครงการปรับปรุงห้องนําป่าช้าบ้านกิว จํานวน 87,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องนําป่าช้าบ้าน
กิว ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 5.40 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่
หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 59

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

จํานวน 20,000 บาท

          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการบริหารจัดการศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไหล่หินและตาม
ภารกิจการถ่ายโอนตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจว่าด้วยแผน
ปฏิบัติการกําหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิน พ.ศ. 2545 ที
ได้รับมอบหมายเกียวกับกิจการ หน้าทีของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี   เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าจัดซือพันธุ์พืช ไม้
ดอกไม้ประดับ และวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,718,900 บาท
งบกลาง รวม 11,718,900 บาท
งบกลาง รวม 11,718,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 10,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
ของเทศบาล  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 8,335,200 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 1,040 คน ในอัตราขันบันได สําหรับผู้สูง
อายุ 60-69 ปี, อายุ 70-79 ปี, อายุ 80-89 ปี และอายุ 90 ปีขึนไป ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 ตุลาคม 2554 รวมเป็นเงินทังสิน
จํานวน 8,335,200.- บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 46

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,160,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 225 คน รวมเป็นเงินทังสิน
จํานวน 2,160,000.- บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 46

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 25 คน คน
ละ 500 บาทต่อเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว1403 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2552 โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 46

สํารองจ่าย จํานวน 492,340 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยทีไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ และเหตุความจําเป็นอืนตามอํานาจหน้าที ทีไม่มี
งบประมาณรองรับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ.2543 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 208,000 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.2558) 14,999,578.49 ตังจ่ายเป็น
เงิน 26,000.- บาท
         2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
               เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน  ตังจากเงินรายได้ค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000.- บาท
         3.สมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ
               เพือสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 
28 มิถุนายน 2549  150,000.- บาท
         4.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
               เพือจสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยสมทบกลุ่มออมบุญวัน
ละหนึงบาทเพือสวัสดิการชุมชนตําบลไหล่หิน ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0891/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 เป็นเงิน 30,000.- บาท
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 358,360 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถินในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินอุด
หนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม โดยเทศบาลประมาณการรายรับ เป็น
เงิน 34,483,900.- บาท        หักเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จํานวน 16,565,900.-บาท คงเหลือ 17,918,000.-บาท จึงตัง
จ่ายเป็นเงิน 358,360.- บาท  ตามกฎกระทรวงฉบับที 4 (พ.ศ
. 2542) ออกตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ.2500 และตามหนังสือ
ที มท 0313.4/ว1187  ลงวันที 24 พฤษภาคม 2542
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