
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลไหล่หิน

อําเภอ เกาะคา   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 21,650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,182,000 บาท
งบบุคลากร รวม 6,873,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,627,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนาย
เทศมนตรี 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และทีปรึกษานายก
เทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,491,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,246,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,543,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัดเทศบาล และ
เงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อํานวยการก
อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,421,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 198,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0809.3/ว1259 ลงวันที 14 พฤษภาคม 2555
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งบดําเนินงาน รวม 3,144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  ตังไว้ 100,000.- บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน โดยจ่ายเป็นเงินประโยชน์ค่าตอบแทน
อืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี 2558)

2.เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ตังไว้  20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนการสอบ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประเมินฯ และค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งต้งขึน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 ข้อ 6

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่คณะผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 1,579,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,214,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
1. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน  200,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึก
อบรม สัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
2. ค่าจ้างเหมาบริการ  884,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทังการจ้างเหมาทําของและการ
จ้างเหมาแรงงานในกิจการของเทศบาลตําบลไหล่หิน เช่น ค่าจัดการ
ขยะ ค่าแยกขยะ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยในสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมาเผาขยะ และการจ้าง
เหมาอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของเทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลว 27 พ.ค.2541
3. ค่าวารสาร ตํารา 60,000 บาท
              เพือจ่ายเป็นค่ารับ วารสาร ตํารว หนังสือพิมพ์ หนังสือ
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ในกิจการ และการปฏิบัติงานของ
เทศบาล
4. ค่าเช่าเว็ปไซด์ 5,000 บาท
              เพือจ่ายเป็นค่าเช่าในการจัดทําเว็ปไซด์ของเทศบาล
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 65,000 บาท
              เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ วารสารประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ ในการประชุมสัมพันธ์กิจการของเทศบาล

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุละเมิดจากทางเทศบาลตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที พ.ศ.2539
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการ
จัดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
โครงการวันเทศบาล ประจําปี 2558 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล พิธีทาง
ศาสนา ตลอดจนพิธีบวงสรวงพระภูมิประจําสํานักงานเทศบาล การจัด
นิทรรศการ การแข่งขันกีฬาสีระหว่างหน่วยงานราชการในพืนที การจัด
ทํามัลติมีเดียเผยแพร่ผลงานกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น ค่าเงินรางวัล
หรือของรางวัลสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง ทีได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลดีเด่น ลูกจ้างประจําดี
เด่น และพนักงานจ้างดีเด่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการออกร้านส่งเสริมสินค่าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ และจัดนิทรรศการ
งานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานฤดูหนาวและกาชาดอําเภอเกาะคา ประจําปี 
2557

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ และจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งาน
ฤดูหนาวและกาชาดอําเภอเกาะคา ประจําปี 2557 เช่น การจัด
นิทรรศการ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ(วงเงินไม่เกินครังละ 5,000 บาท) เช่น ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับเพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น กระดาศ แฟ้ม แบบ
พิมพ์ ตรายาง ธงชาติ นําดืม พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ในการรักษาความสะอาด และ
อุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในงานบ้านงานครัว ตลอดจนไม้กวาด มุ้ง ที
นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระจกเงา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ตะปู สว่าน ค้อน คีม ชะแลง สิว ขวน ปูนซีเมนต์ อิฐหรือ
ซีเมนต์ กระเบือง ทราย เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร เหล็กเส้น ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ โอส้วน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน นํามันเบรก กระจกมองข้าง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น นํามัน ถ่าน แก๊สหุงต้ม จาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ฟิมล์ แผ่นซีดี เมมโมรี
สําหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล แบตเตอรี ถ่าน ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น เสือ กางเกง ถุงมือ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการของเทศบาล
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ภายในกิจการของเทศบาล
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลและโทรศัพท์เคลือนทีเทศบาล ทีใช้ใน
การติดต่อราชการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์, พัสดุไปรษณีย์, ไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ(EMS) เป็นรายเดือน ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การส่งหนังสือ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการและติด
ต้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 125,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ประกาศ ณ วันที 11 กุมภาพันธ์ 2553 และ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) ทีมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Netwoek Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ทีมีการเบิกจ่ายเกินครัง
ละ 5,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินเทศบาล
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันหรือหน่วยงานทีมีความเป็นกลางเป็นที
ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลไหล่หิน

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

1. อุดหนุนเทศบาลตําบลท่าผา
                 เพือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการตังงบประมาณอุด
หนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือการจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถินเขตอําเภอเกาะคา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือ
ที ลป 54501/ว1313 ลงวันที 18 กรกฎาคม 2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,213,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,683,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,683,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,343,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง และเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1259 ลว 14 พ.ศ
.2555 และเพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ ก.ท
. รับรอง ตามหนังสือจังหวัดลําปางที ลป 0037.2/3704 ลงวัน
ที 7 กันยายน 2554

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อํานวยการก
อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 113,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดสํานักกองคลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว1259 ลว 14 พ.ค.2555

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างโครงการต่างๆ ของกองช่าง ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ที มท 0809.3/ว4231 ลว 9 ธ.ค. 2546  เรืองการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ของกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริหาร แยกเป็น
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องในการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศาบาลและ
พนักงานจาง ลูกจ้าง สังกัดกองคลัง หลักสูตรด้านการเงินการบัญชีหลัก
สูตรการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ หลักสูตรการเพิมประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ หลักสูตรด้านทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ และหลักสูตรอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทังจ้างเหมาทําของและจ้าง
เหมาแรงงานในกิจการของกองคลัง
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  จํานวน 200,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าใชัจ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนภาษี เช่น ค่าจ้างลูกจ่างจัดทําแผนทีแม่บท และคัดลอกข้อมูลทีดิน
และค่าจ้างเดินสํารวจภาคสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการและ
อืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินการ เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท
 0803.3/ว462 ลว 29 ก.พ.2551

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ ฯลฯ ทีมีการเบิกจ่ายคร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด
บัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอืนๆ ที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ประกาศ ณ วันที 11 กุมภาพันธ์ 2553 และตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21
 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 60 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Netwoek Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว  จํานวน 1 หน่วย
เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประกาศ ณ วันที 11
 กุมภาพันธ์ 2553 และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทีมีการเบิกจ่ายเกินคร้ัง
ละ 5,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการศึกษาเพือต่อต้านยาเสพติด(เด็กนักเรียน D.A.R.E.) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพือต่อต้านยาเสพติด(เด็กนัก
เรียน D.A.R.E.) ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
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โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าพร้อมจัดซือวัสดุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า จัดอบรมราษฎรในพืนทีให้ความรู้ด้านทฤษฎีและวิชาการด้านไฟ
ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นค่า
วัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เพือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ลดความเสียหายทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงนัก
ท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในตําบลไหล่หิน
โครงการฝึกทบทวนอาสามัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อพปร.) ในสังกัดเทศบาลตําบลไหล่หิน ให้มีโอกาสทบทวนความรู้
เดิม และเรียนรู้ในเรืองใหม่ เกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เพือเตรียมความต้อมในการ
ปก้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับประชาชน เจ้าหน้าทีอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือนในเขตพืนทีเทบาลตําบลไหล่หิน
โครงการไหล่หินต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการไหล่หินต้านยาเสพติด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าลงทะเบียนในการอบรม และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ของงานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบ
พิมพ์ ตรายาง ธงชาติ นําดืม พระพุทธรูป ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ในการรักษาความสะอาก และ
อุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในงานบ้านงานครัว ตลอดจน ไม้กวาด มุ้งหมอน ที
นอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส่อม แก้วนํา กระจกเงา ฯลฯ ของงานการ
ศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,443,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 794,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 401,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
พาหนะ ค่าชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ฯลฯ
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โครงการจัดทําแบบฝึกหัดทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแบบฝึกหัด ทักษะในการ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บเล่ม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี
โครงการผลิตสือ และจัดทําสืออุปกรณ์การศึกษาจากเศษวัสดุ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสือ และจัดทําสืออุปกรณ์การศึกษาจาก
เศษวัสดุ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด พลาสติกหุ้ม
บอร์ด กระดาษ กระดาษสา เชือกฝ้ายขาวแดง เชือกฟาง ริบบิน สติกเกอร์
ใส ฯลฯ
โครงการผักสวนครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใชัจ่ายโครงการผักสวนครัว จ่ายเป็นค่าพันธุ์
ผัก ปุ๋ย วัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการนี
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก อัตราคนละ 3,000 บาท จํานวน 6 คน ตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลงวันที 26 มิถุนายน 2556
โครงการพัฒนาบุคลากรเพือเพิมความรู้ความสามารถในการบริหารงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรเพือเพิมความรู้ความ
สามารถในการบริหารงานด้านการสอน เป็นค่าเดืนทางไปศึกษาดูงาน ค่า
อบรมครูผู้ดูและเด็ก  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
เลียง ฯลฯ
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัมนาหลักสูตรสถานศึกษา จ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ การจัดทําหลักสูตร และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง แช่น
 กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
นี
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ปกครอง จ่ายเป็น
ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็ก จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
เด็ก เช่น แปรงฟัน ยาสีฟัน ค่าพาหนะ ยาลดไข้ ยาสามัญประจําบ้านและ
อุปกรณ์ในการรักษาแผลสด และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสภานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
เล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน

ค่าวัสดุ รวม 393,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 393,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซืออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน จํานวน 280 วัน เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 260 วัน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว1867 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2557
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งบรายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งเด็กเล็กไปสถานพยาบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หิน ในอัตราคนละ 10 บาท/ปี ตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 1226 ลงวันที 23 มิถุนายน 2552

งบเงินอุดหนุน รวม 648,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 648,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) อัตรามือละ 20 บาท ต่อคน จํานวน 200
 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1867 ลง
วันที 9 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน วันที 10
 มิถุนายน 2557 ดังนี
1. โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน  จํานวนนักเรียน   18 คน ตาหนังสือที ศธ
 04132.0503/45 ลงวันที 2 มิถุนายน 2557
2. โรงเรียนบ้านไหล่หิน จํานวนนักเรียน 128 คน ตาหนังสือที ศธ
 04132.0522/119 ลงวันที 2 มิถุนายน 2557
3. โรงเรียนบ้านแม่ฮวก จํานวนนักเรียน - คน
4. โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว จํานวนนักเรียน 16 คน ตาหนังสือที ศธ
 04132.0527/050 ลงวันที 4 มิถุนายน 2557
รวมทังสิน 162 คน

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 171,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 171,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 171,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และ
เครืองดืมสําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้เกียวกับ
โครงการนี
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ขนม และของรางวัลอืนๆ ให้แก่เด็กที
มาร่วมงาน ค่าจัดสถานที รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้เกียวกับงานนี
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถินของโรงเรียนบ้านเข้าซ้อน โรงเรียนบ้านไหล่
หิน โรงเรียนบ้านแม่ฮวก โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว โรงเรียนไหล่หิน
วิทยา โรงเรียนละ 10,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน 1,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคท้องร่วง โรคตา
แดง โรคเลปโตสไปโลซิส(โรคฉีหนู) และโรคติดต่ออืนๆ ทีเกิดขึนตามฤดู
กาลต่างๆ
โครงการชุมชนหน้าอยู่คู่คุณภาพชีวิตทีดี จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรมตามโครงการชุมชนน่าอยู่คู่คุณภาพ
ชีวิตทีดี เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าอาหาร/อาหารว่าง ป้ายประชาสัมพันธ์ โล่
รงวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมเชิงปิฏิบัติการพัฒนาผู้นําออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้นําออกกําลังกายตาม
โครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิทยากร ที
พัก ยานพาหนะ ป้ายโครงการฯ ฯลฯ แบะค่าใช้จ่ายในการอบรมออกกํา
บการ เข่น ค่าตอแทนปผู้นําออกกําลังกาย ค่านําอืมผู้เข้าร่วมออกกําลัง
กาย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายใน
การออกกําลังกาย เช่น ค่าตอบแทนผู้นําออกกําลังกาย เช่น กิจกรรมฝึก
อบรมผู้นําออกกําลังาย เช่น ค่าตอบแทนผู้นําออกกําลังกาย ค่าครืองดืมผู้
เข้าร่วมการออกกําลังกาย และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการเฝ้ารัวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด และค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสาร
การอบรม วิทยากร ทีพัก ยานพาหนะ ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือก
ออก เช่น ค่าจ้างเหมาผู้พ่นหมอกควัน ค่านํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน ค่าใช้จ่ายอืนๆ (หัวเทียน, ถ่านอัลคาไลน์, ฯลฯ) และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิทยากร ทีพัก ยานพาหนะ ป้ายโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
โครงการวาาเลนไทน์ปลอดเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการวาเลนไทน์ปลอด
เอดส์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิยากร ทีพัก ยาน
พาหนะ ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก เช่น สือสุขศึกษา เพือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คู่มือดูแลเด็ก คู่มือการดู
และหญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมตามโครงการฯ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสาร
การอบรม วิทยากร ทีพัก ยานพาหนะ ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  10:40:10 หน้า : 12/22



โครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิศรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิ
ใจ สูงวัยอย่างมีศักดิศรี ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสารการอบรม ค่า
วิทยากร ทีพัก ยานพาหนะ ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการอบรมจัดซ้อมแนวทางการดําเนินกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการอบรมจัดซ้อมแนวทาง
ดําเนินกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสาร
การอบรม วิทยากร ทีพัก ยานพาหนะ ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาหัวเชือกําจัดยุง
และแมลงวัน ทรายอะเบท นํายาเคมีฉึดป้องกันไข้หวัดนก ไข้หวัด
ใหญ่ 2009 และอุปกรณ์ือืนๆ เกียวกับการป้องกัน รักษาโรคภัย โรค
ระบาดต่างๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงาน หน่วยกูชีพกูภัย และ
หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) เป็นต้น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,945,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,130,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,130,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 819,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง และเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
ช่าง ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1259 ลงวัน
ที 14 พฤษภาคม 2555 และเพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก
.พ. หรือ ก.ท.รับรอง ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที ลป 0037.2/ว3704 ลง
วันที 7 กันยายน 2554

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งองผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อํานวยการ
กอง สังกัดกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดกองช่าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว1259 ลงวันที 14 พฤษภาคม 2555

งบดําเนินงาน รวม 785,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกองช่าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถินที มท 0809.3/ว4231 ลงวันที 9 ธันวาคม 2546 เรืองการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ แยกเป็น
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จํานวน 40,000 บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สังกัดกองช่าง หลักสูตรด้านงาน
ช่างและหลักสูตรอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ทังการจ้างเหมาทําของและการจ้าง
เหมาแรงงานในกิจการของกองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือ จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะและทรัพย์สินอืนทีใช้
ในกิจการของเทศบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้งานได้ ของกองช่าง (วง
เงินไม่เกินกว่าครังละ 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น กระดาษ ไขเขียน
แบบ อุปกรณ์เขียนแบบ สี ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ กระดาษเช๊คหร้า
หรือกระดาษชําระ พร้อมทังแผ่นป้ายจราจร และแผ่นป้ายบอกชือ
ถนน ตรอก ซอย ฯลฯ ซึงนํามาใช้ในกิจการของเทศบาล ของกองช่าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สวิทซ์แสงแดด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น สว่าน ค้อน คีม เลือย สิว ขวาน ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย เหล็ก
เส้น อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก ท่อต่างๆ เครืองสุขภัณฑ์ นํายาผสมฉาบ
ปูน เหล็กสกัด เหล็กโป๊วสี เหล็กส่งตะปู ท่อระบายนํา กรวด หิน ดิน ฯลฯ
 สําหรับนําไปใช้ในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผง หมึก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
บันไดสไลด์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือบันไดสไลด์ อลูมิเนียม จํานวน 1 อัน ยาวไม่น้อย
กว่า 9 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตังจ่ายตามราคาท้อง
ตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ประกาศ ณ วันที 11 กุมภาพันธ์ 2553 และตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21
 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 60 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Netwoek Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว  จํานวน 1 หน่วย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 835,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของหอยเชอรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับซือหอยเชอรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการนี ฯลฯ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลไหล่
หิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาลตําบลไหล่หิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0810.2/ว1596 ลงวันที 10 เมษายน 2556 โดยจ่ายเป็นค่าจ่างเหมาจัด
เก็บข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ในการ
ประชุมการจัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนที เพือพบประชาชนและ
ให้บริการประชาชนในเขตพืนทีตําบลไหล่หิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับให้บริการประชาชน ค่ากระดาษและเครือง
เขียน ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ค่า
นํามันเชือเพลิง ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ
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โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม ดังนี
1. การจัดทําแผนชุมชนโดยการศึกษาชุมชน
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
3. การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
4. การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2559
5. การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน
              โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่า
วิทยากร ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและ
เครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553
โครงการปลูกป่า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่า เป็นค่ากล้าไม้ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
โครงการป้องกันและแก้ไขการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้า
หน้าที และผู้นําชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือพัฒนาศักยภาพการบริหาร
งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที และผู้นํา
ชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนตําบลไหล่หิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนตําบล
ไหล่หิน โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ
โครงการร่วมแรงกายใจสานสายไยผูกพัน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแรงกายใจสานสายใยผูกพัน โดยจ่าย
เป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและ
เครืองดืม ค่าพาหนะ ฯลฯ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีก้าวไกลสู่อาเซียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพส่งเสริมบทบาทสตรีใน
ตําบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส สตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
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โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดความรุนแรงในเด็กและสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดความ
รุนแรงในเด็ก และสตรี และบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1. อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคา   จํานวน 10,000 บาท 
           เพือสนับสนุนโครงการกีฬาท้องถินเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหา
ราช ประจําปี 2557 ตามหนังสือ ที ลป 52101/ว701 ลงวันที 7
 กรกฎาคม 2557
2. อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคม  จํานวน  20,000 บาท
           เพือสนับสนุนโครงการจัดงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นคร
ลําปาง ประจําปี 2558 ตามหนังสือ ที ลป 52101/ว 558 ลงวันที 10
 มิถุนายน 2557

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเกาะคา ดังนี
1.1 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
เกาะคา จํานวน 20,000 บาท ตามหนังสือ ที ลป 0218.5/ว2784
1.2 โครงการส่งเสริมสินค่าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ในด้านการ
ตลาด ประจําปี 2557 จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือตามหนังสือ ที ลป
 0218.5/ว2784
1.3 โครงการสืบสานงานป๋าเวณีพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจําปี 2558
 จํานวน  5,000 บาท ตามหนังสือตามหนังสือ ที ลป 0218.5/ว2784

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 105,000 บาท
1. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตตําบลไหล่หิน จํานวน 90,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลไหล่
หิน จํานวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท ตามหนังสือ
2. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลไหล่หิน ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง ประจําปี พ.ศ.2558  จํานวน 15,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตาม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติตําบลไหล่
หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ประจําปี พ.ศ.2558 ตามหนังสือ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน เด็ก เยาวชน ในตําบลไหล่หิน และค่าของขวัญ ของรางวัล ค่า
การแสดงมหรสพ ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและค่าเครืองดืม ค่าพลุ แพรป้าย วง
โยธวาทิต ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นตามความเหมาะสมในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.4/ว2589 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2547

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการปัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ลูกตระกร้อ ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเล่ย์บอล เสาตาข่ายกีฬา ตาข่ายกีฬา ห่วงบาส ห่วงยาง ไม้แบตมิ
นตัน ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถินต่างๆ เช่น วันลอย
กระทง วันสงกรานต์ วันสลากภัต(กินข้าวสลาก) งานประเพณีสรงนําพระ
ธาตุ และอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานทีและเวที ค่าพิธีกร ค่า
พิธีการ ค่าของขวัญ รางวัล ค่าตอบแทนการแสดงเด็กนักเรียน ค่าสนับ
สนุนขบวนต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้เกียวกับงานนี
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในพิธีการต่างๆ ค่าจัดสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการนี
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานลอยกระทง โดยการจัดขบวนแห่กระทงหลวง การ
ประกวดนางนพมาส การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพืนเมืองล้าน
นา นาฏศิลป์ และกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันการชกมวยไทย
โบราณ การประกวดแข่งขันการประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชนท้อง
ถิน การแข่งขันกีฬาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยจ่ายเป็นค่า
จัดซือวัสดุต่างๆ ในการดําเนินงาน วัสดุตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้ ค่า
พรุ ไฟพะเนียง เวที ค่าโล่รางวัล วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าปัจจัยและเครืองไทยธรรม ค่าของขวัญของรางวัล เงิน
รางวัล ค่าติดตังมิเตอร์ชัวคราว ค่าเช่ามิเตอร์ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่านําปานะ ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนผู้เข้าประกวด ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีรักษาความ
สงบเรียบร้อย ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างดาราศิลปิน ค่าตกแต่งรถยนต์ ค่ายาน
พาหนะ และเชือเพลิงค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง โดยการจัดพิธี
ทําบุญและพิธีทางพุทธศาสนา การจัดขวบแห่ครัวตาน การจัดพิธีสรงนํา
พระ การรดนําขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การจัดกิจกรรม
การแสดงดนตรีพืนเมืองล้านนา นาฏศิลป์ และกิจกรรมนันทนาการ การ
แข่งขันการชกมวยไทยโบราณ การประกวดแข่งขันการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชนท้องถิน การแข่งขันกีฬาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียว
ข้อง เพือส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ในการดําเนินงาน วัสดุตกแต่ง
สถานที ค่าดอกไม้ ค่าพรุ ไฟพะเนียง เวที ค่าโล่รางวัล วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปัจจัยและเครืองไทยธรรม ค่าของขวัญ
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าติดตังมิเตอร์ชัวคราว ค่าเช่ามิเตอร์ ค่ากระแส
ไฟฟ้า ค่าอาหารและเครืองดืม ค่านําปานะ ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนผู้เข้า
ประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างดาราศิลปิน ค่า
ตกแต่งรถยนต์ ค่ายานพาหนะ และเชือเพลิงค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติและศาสนา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันมาฆบูชา วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปี
ใหม่ องค์กฐิน เป็นต้น หรืองานกิจการต่างๆ ของเทศบาลตําบลไหล่
หิน และรวมถึงค่าอุปกรณ์ทีใช้ในการตกแต่งเวทีสถานที รวมถึงค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้เกียวกับงานนี
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงสิงศักดิสิทธิในเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงสิงศักดิสิทธิในเทศบาล เช่น ค่าผลิต
และเผยแพร่สือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เช่น ค่า
จัดพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครืองบวงสรวงสิง
ศักดิสิทธิ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอัดขยายภาพ ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่าสถานที ค่าอาหารทํา
การนอกเวลา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็น
ต้น และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการนี
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

1. อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคา  จํานวน 5,000 บาท
           เพือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถินการตีกองปู่จา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตาม
หนังสือ ที ลป 52101/ว710 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,729,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,729,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทีมีการเบิกจ่ายเกินครัง
ละ 5,000 บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,679,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 369,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบล
ไหล่หิน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ไหล่หิน
โครงการก่อสร้างลําเหมือง ค.ส.ล. รูปตัวแอล บริเวณลําเหมืองทุ่งเตียม จํานวน 219,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการสร้างลําเหมือง ค.ส.ล. รูปตัว
แอล บริเวณลําเหมืองทุ่งเตียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม พระภูมิ และเจ้าที เทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 91,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลพระพรหม พระภูมิ และเจ้า
ที เทศบาลตําบลไหล่หิน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน
โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะพร้อมลานอเนกประสงค์ จํานวน 615,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเตาเผาขยะพร้อมอาหาร บริเวณ
บ่อขยะของเทศบาลตําบลไหล่หิน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบประปาตําบลไหล่หิน จํานวน 1,184,200 บาท
เพือก่อสร้างระบบประปาตําบลไหล่หิน บริเวณวัดไหล่หินหลวง หมู่ 2 ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (ทีมีวงเงินเกินกว่าครังละ 5,000 บาท) เช่น ค่าปรังปรุง
รางระบายนํา ค่าปรับปรุงถนน ค่าจัดสวน ฯลฯ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการบริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไหล่หิน และตามภารกิจถ่าย
โอนตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจว่าด้วยแผนปฏิบัติการ
กําหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิน พ.ศ.2545 ทีได้รับมอบ
หมายเกียวกิจการหน้าทีของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว
416 ลงวันที 1 เมษายน 2547

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าจัดซือพันธุ์พืช ไม้
ดอกไม้ประดับ และวัสดุทางการเกษตรต่างๆ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 996,500 บาท
งบกลาง รวม 996,500 บาท
งบกลาง รวม 996,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
เทศบาล คํานวนมนอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง ตาม
หนังสือ สํานักงานประกันสังคม ที ลป 0030/ว010 ลงวัน
ที 7 มกราคม 2557

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่ายโรคเอดส์ จํานวน 25 คน คน
ละ 500 บาทต่อเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1403 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2552

สํารองจ่าย จํานวน 288,500 บาท
เพือจ่ายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
ได้ และเหตุความจําเป็นอืนตามอํานาจหน้าที ทีไม่มีงบประมาณรอง
รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
1.1 ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   จํานวน 28,000 บาท
                เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. พ.ศ.2541 คํานวณจากรายรับจริงของปีทีผ่าน
มา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทไม่
เกิน 20 ล้านบาท ให้ชําระค่าบํารุงร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณ
รายรับจริงปีทีผ่านมา (พ.ศ.2556) รับจริงจํานวน 21,166,503 บาท
1.2 คําใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จํานวน 2,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถ้องถนนในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ค่าปรับผู้กระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก 2,000 บาท
1.3 ค่าสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ  จํานวน 120,000 บาท
               เพือสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 28
 มิถุนายน 2549

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 303,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดสะสม โดยเทศบาลประมาณการรายรับเป็น
เงิน 21,500,000 บาท หักเงินอุดหนุนรัฐบาล 5,556,000 บาท คงเหลือ
เป็นเงิน 15,944,000 บาท จึงต้องจ่ายเป็นเงิน 318,880 บาท ตามกฎ
กระทรวงฉบับที 4 พ.ศ.2542 ออกตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญฯ พ.ศ.2500 และตามหนังสือที มท 0313.4/ว1187 ลงวัน
ที 24 พฤษภาคม 2542
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