
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลไหล่หิน

อําเภอ เกาะคา   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 21,850,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,352,200 บาท
งบบุคลากร รวม 5,654,200 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
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 15,180.- บาท จํานวน 12 เดือน ค่าตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,420.- บาท จํานวน 12 เดือน ค่า
ตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 อัตรา เดือน
ละ 9,660.- 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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,027,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,850,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง
ที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 10 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษของผู้บริหาร จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 5,600.- บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตําแหน่งปลัด
เทศบาล อัตราเดือนละ 5,600.-บาท และหัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือน
ละ 3,500.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,561,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ ตังไว้ 100,000.- บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน โดยจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง(เงินรางวัลประจําปี 2559)
2. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตังไว้ 20,000.- บาท
             เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนการสอบ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประเมินฯ และค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ
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ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน (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
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ของเทศบาลทีต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวัดหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาล ซึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,836,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
           1. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,000,000.-บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ     ทังการจ้างเหมาทําของและ
การจ้างเหมาแรงงานใน กิจการของเทศบาลตําบลไหล่หิน    เช่น   ค่า
จัดการขยะ   คัดแยกขยะ   ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ  ค่า
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานทีราชการ   ค่าจ้างเหมาเผาขยะและ
การจ้างเหมาอืน ๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของเทศบาล  ฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว 1452  ลงวันที   27
  พฤษภาคม  2541   
           2. ค่ารับวารสาร ตํารา หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายระเบียบ
ต่างๆ จํานวน 60,000.-บาท
                  เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  ตํารา   หนังสือพิมพ์ หนังสือ
กฎหมายระเบียบต่าง ๆ    ทีเป็นประโยชน์ในกิจการ  และการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล      
                      3. ค่าเช่าเว็บไซต์ จํานวน 5,000.- บาท
                  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลไหล่หิน        
                      4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 65,000.-บาท
                  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์    วารสาร
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการของเทศบาล ดังนี
           1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตังไว้ 15,000
.- บาท           
                   เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ของขวัญ ของที
ระลึก ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการในการ
เลียงรับรองแก่ผู้มาตรวจเยียม ตลอดจนการรับรองในการต้อนรับ
บุคคล คณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน  หรือทัศนศึกษาดูงาน ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยคือไม่เกินร้อยละ1ของรายได้จริงของปีที
ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที
มีผู้อุทิศให้  (พ.ศ. 2549)  
           2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน    ตังไว้  15,000
.- บาท                     
                 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ ในการ
ประชุมสภาเทศบาล
                      3.ค่าใช้จ่ายในพิธีการ   ตังไว้ 10,000.-บาท
                 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ เช่น พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ พิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุละเมิดจากทางเทศบาลตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที พ.ศ.2539
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม การ
ประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาทําพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ทีใช้ในการจัดงานของเทศบาล และงาน
พิธีการสําคัญต่างๆ วันสําคัญต่างๆ ทีมีความจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสารการอบรม ค่า
วิทยากร ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซือ
กล้าไม้ พันธุ์ไม้ ค่าโล่ห์รางวัล เงินรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 64
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โครงการวันเทศบาล ประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล พิธีทาง
ศาสนา ตลอดจนพิธีบวงสรวงพระภูมิประจําสํานักงานเทศบาล การจัด
นิทรรศการ การแข่งขันกีฬาสีระหว่างหน่วยงานราชการในพืนที
ตําบล การจัดทําสือมัลติมีเดียเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
 เช่น ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และ พนักงานจ้าง ทีได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลดี
เด่น ลูกจ้างประจําดีเด่น และพนักงานจ้างดีเด่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 93
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าวัสดุโครงการ,ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 61
โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์และจัดงาน
นิทรรศการในงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลําปาง ประจําปี 2559

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์และจัดงานนิทรรศการในงานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช นครลําปาง ประจําปี 2559 เช่น การจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่ง
ซุ้มนิทรรศการ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ระบบไฟ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 93

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 141,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับเพลิง เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 820,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 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 ในการรักษาความสะอาด และ
อุปกรณ์อืน ๆ ทีใช้ในงานบ้านงานครัว  ตลอดจน ไม้กวาด 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 สิวขวานปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง ทราย เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร เหล็กเส้น ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ โถส้วม ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น แบตเตอรี  ยางนอก ยาง
ใน  นํามันเบรก กระจกมองข้าง หัวเทียน นอตและสกรู กันชนรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ

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

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

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น  เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือนของเทศบาลทีใช้ในสํานักงาน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล และใช้ในงานของเทศบาล และในกิจกรรมอืนทีจํา
เป็นของเทศบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปารายเดือนของเทศบาลทีใช้ในสํานักงาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และสถานทีหรือกิจการทีจําเป็นเพือประโยชน์
ในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนทีใช้ในสํานักงานและโทรศัพท์มือถือทีใช้
ติดต่องานของเทศบาล ตลอดค่าบริการส่งข้อความสําหรับการติดต่อสือ
สารเพือการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ ส่ง
ธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าบริการอืนๆ ที
เกียวข้อง ในการติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารผ่านดาวเทียม ค่าสือ่สารอืนๆ และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(ADSL) โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณ และค่าบิ
รการบอกรับสถานีโทรทัศน์(Cable TV) ค่าเช่าเครืองรับสัญญาณ เป็น
ต้น ตลอดจนค่าบริการอืนทีเกียวข้องฯ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 97,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 37,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเครืองปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ติดผนัง ขนาด 30,000 บีที
ยู ชนิดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จํานวน  1  เครือง คุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ ณ  เดือน มีนาคม 2558 รายการที 10.9 โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 84

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ผ้าม่าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ และค่าติดต้ัง ของอาคารหอ
ประชุมเทศบาลตําบลไหล่หินต้ังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีกําหนด
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 82

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัยประเมินเทศบาล
                เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันหรือหน่วยงานอืนทีมีความเป็นกลาง
เป็นทีปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเทศบาลฯ

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

1.อุดหนุนเทศบาลตําบลศาลา
                         เพือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการตังงบ
ประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือการจ้างของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถินเขตอําเภอเกาะคา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  ตามหนังสือที โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้าที 86

งานบริหารงานคลัง รวม 2,470,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,860,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,860,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,620,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง
ที กท. กําหนดโดยคํานวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที 14 พฤษภาคม 2555 และเพือจ่ายเป็นเงินทีปรับเพิม สําหรับ คุณวุฒิ
ที ก.พ. หรือ ก.ท.รับรอง ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที ลป 0037.2/ว
3704 ลงวันที 7 กันยายน 2554
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตําแหน่งหัวหน้า
ส่วน ผู้อํานวยการกอง จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 193,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 601,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 080.3/ว4231 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม  2546 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
หรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ของเทศบาลทีต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวัดหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้
รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 265,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ แยกเป็น
         1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 20,000.- บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ท้ังจ้างเหมาทําของและ
จ้างเหมาแรงงานในกิจการของกองคลัง
         2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  จํานวน 245,000.- บาท
                        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนภาษี เช่น ค่าจ้างลูกจ้างจัดทําแผนทีแม่บท และคัดลอกข้อมูล
ทีดินและค่าจ้างเดินสํารวจภาคสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ
และอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินการ เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0803.3/ว462 ลว 29 ก.พ.2551

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม การ
ประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของ  และพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างประจํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับเพลิง เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 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 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์  ฯลฯ

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
.2559-2561 หน้าที 85

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 271,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดฝึกอบรมเครียข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าพร้อมจัดซือวัสดุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า จัดอบรมราษฎรในพืนทีให้มีความรู้ด้านทฤษฎีและวิชาการด้านไฟ
ป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นค่า
วัสดุ/อุปกรณ์   ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 45
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีจําเป็นตามโครงการนี ค่ากระสอบ ค่า
พาหนะ ค่านํา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าจ้างแรงงาน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 92
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โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลต่างๆ
เช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุลด
ความเสียหายทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเทียวทีเดิน
ทางเข้ามาท่องเทียวในตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 92
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ในสังกัดเทศบาลตําบลไหล่หิน ให้มีโอกาสทบทวนความรู้เดิม และ
เรียนรู้ในเรืองใหม่ เกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 80
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่าง เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เพือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที อาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือน ในเขตพืนทีเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 80
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม  เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์   ค่า
ป้าย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 64
โครงการไหล่หินต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการไหล่หินต้านยาเสพติด และกิจกรรม
ตามการศึกษาเพือต่อต้านยาเสพติด(เด็กนักเรียน D.A.R.E)  เช่น ค่าฝึก
อบรม ค่าลงทะเบียนในการอบรมบําบัดฟืนฟู ค่าลงทะเบียนอบรม
อาชีพ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 61

งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน 1 เส้น เป็น
สายดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิว สําหรับใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ต้ังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 83
หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน จํานวน 1 อัน ใช้ฉีดนํา
เป็นลําตรง และปรับฉีกแบบฝอยได้ พร้อมมีคันโยกสําหรับเปิดปิดนํา ใช้
สําหรับรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 83
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ต่าต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพักปละค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ
.ศ.2559-2561 หน้าที 61

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,574,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 741,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 321,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าชุดกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 52
โครงการผักสวนครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผักสวนครัว เช่น ค่าพันธุ์ผัก ปุ๋ย วัสดุ
อุปกรณ์ทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการนี โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 53
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้
ปกครอง เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 52
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 40 คน อัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 280 วัน ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 50
โครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน เช่น ค่า
วัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นสําหรับโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 54
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซืออาหารเสริม  (นม) ให้กับ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน  40 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 280  วัน  
- เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน  จํานวน 176 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน ตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558
 จํานวน 5 โรง  โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ฯ วันที 10
 มิถุนายน 2558  ดังนี 
1. โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน จํานวนนักเรียน  17  คน หนังสือที ศธ
 04132.0503/061  ลงวันที 4 มิถุนายน 2558
2. โรงเรียนบ้านไหล่หิน  จํานวนนักเรียน  142  คน หนังสือที ศธ
 04132.0522/0125 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2558
3. โรงเรียนบ้านมะกอก – นาบัว จํานวนนักเรียน 17 คน ตามหนังสือที ศธ
 04132.0527/062 ลงวันที 12 มิถุนายน 2558

งบลงทุน รวม 128,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเครืองปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ติดผนัง จํานวน 2 เครือง ดัง
นี
1. เครืองปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู ชนิดฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 จํานวน  1  เครือง ตังไว้ 51,000.- บาท
2. เครืองปรับอากาศ ขนาด 50,000 บีทียู ชนิดฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 จํานวน  1  เครือง ตังไว้ 57,000.- บาทคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ ณ  เดือน มีนาคม 2558 รายการที 10.9 โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 84
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู็เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 4,500.- บาท ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 85
ตู้ยา จํานวน 400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ยา ไว้ติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ตู้ ตังตาม
ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 84
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี จํานวน 1 ชุด ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 84
พัดลมติดผนัง จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 7 ตัว ในราคาตัว
ละ 1,200.- บาท โดยเป็นพัดลมขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิว ต้ังจ่าย
ตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 84
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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 704,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 704,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 704,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) อัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน จํานวน 200 วัน หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5
 มิถุนายน 2558 จํานวน  3  โรงเรียน  โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็กนัก
เรียน ฯ วันที 10 มิถุนายน 2558  ดังนี 
1. โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน จํานวนนักเรียน  17  คน หนังสือที ศธ
 04132.0503/063  ลงวันที 12 มิถุนายน 2556
2. โรงเรียนบ้านไหล่หิน  จํานวนนักเรียน  142  คน หนังสือที ศธ
 04132.0522/098 ลงวันที 11 มิถุนายน 2556
3. โรงเรียนบ้านมะกอก – นาบัว จํานวนนักเรียน 17 คน ตามหนังสือที ศธ
 04132.0527/046 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2556
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 50

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 338,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ  ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและ
เครืองดืมสําหรับเด็กและเยาวชน  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีต้องใช้เกียวกับ
งานนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 61
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้แก่ การพัฒนาเด็กนัก
เรียน บุคลากรทางการศึกษา นักวิชากร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้
ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไหล่หิน และอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานทีและเวที ค่าของขวัญ
รางวัล วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม
สําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้เกียวกับงานนี โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 53
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การพัฒนาครูผู้ดูและเด็ก ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1506 ลง
วันที 26 มิถุนายน 2556 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 53
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  ขนม  และของรางวัลอืนๆให้แก่เด็ก
ทีมาร่วมงาน  ค่าจัดสถานที  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้เกียวกับงาน
นี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 61
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โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม(สามเณร) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 61
โครงการส่งเสริมรักดนตรีไทย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 54
โครงการสร้างบทบาทและพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลไหล่
หิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืมสําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับงาน
นี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 91
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถินของโรงเรียนบ้านไหล่หิน, โรงเรียนบ้านเข้า
ซ้อน, โรงเรียนบ้านแม่ฮวก   โรงเรียนบ้านมะกอกนาบัว  และโรงเรียน
ไหล่หินวิทยา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน เพือให้
เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในอันทีจะสร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ตนเอง สร้างความภาคภูมิใจและความกระตือรือร้นให้แก่นัก
เรียน นอกจากนียังเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถินเพือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนให้เป็นทีประจักษ์ต่อไป โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 54

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 447,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนหน้าอยู่คู่คุณภาพชีวิตทีดี จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการชุมชนน่าอยู่คู่คุณภาพชีวิตที
ดี  เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์  วิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง  ป้ายประชา
สัมพันธ์ โล่รางวัล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ฯลฯ โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 57
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 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
.2559-2561 หน้าที 56
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ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  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.2559-2561 หน้าที 56
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อตามฤดู
กาล  เช่น  โรคไขหวัดนก  โรคไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  โรคท้องร่วง  โรคตา
แดง  โรคเลปโตสไปโลซิส  (โรคฉีหนู)  โรคเคลือนทีเร็ว(SRRT) และที
เกิดขึนในฤดูต่างๆ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 57
ค่าใช้จ่ายโครงการวาเลนไทน์ปลอดเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิทยากร ทีพัก ยานพาหนะ ป้ายโครงการฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 57
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เช่น  สือ
สุขศึกษาเพือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  คู่มือดูแลเด็ก  คู่มือการดูแลหญิงหลัง
คลอดและเด็กแรกเกิด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตาม
โครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าเอกสารการอบรม  วิทยากร  ที
พัก  ยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 57
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิศรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิทยากร ค่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 58
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นําออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมออกกําลังกาย  เช่น  กิจกรรม
ฝึกอบรมผู้นําออกกําลังกายตามโครงการฯ  เช่น  ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
เอกสารการอบรม วิทยากร ทีพัก ยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายในการออกกําลังกาย  เช่น  ค่าตอบแทนผู้นําออกกําลังกาย  ค่า
นําดืมผู้เข้าร่วมออกกําลังกาย  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 58
โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิทยากร ทีพักยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 58

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาหัวเชือกําจัดยุง
และแมลงวัน ทรายอะเบท  นํายาเคมีฉีดป้องกันไข้หวัดนก ไข้หวัด
ใหญ่ 2009 และ อุปกรณ์อืน ๆ เกียวกับการป้องกันรักษาโรคภัย โรค
ระบาดต่าง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพกู้ภัย และ
หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นต้น
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งบเงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 97,500 บาท

1. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 90,000.- บาท 
                 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลจํานวน 6 หมู่บ้าน ๆ
 ละ 15,000  บาท   ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด ที มท. 0893.3 /ว. 1226  ลง
วันที   23 มิถุนายน 2552  ตามหนังสือ อสม. ทีพิเศษ / 2558 ลงวันท1ี8
  มิถุนายน 2558 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้าที 87
            2. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 7,500.- บาท 
                  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตําบลไหล่
หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ประจําปี พ.ศ. 2557 ตามหนังสือที
พิเศษ / 2558 ลงวันที 18  มิถุนายน 2558  โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 88

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,954,500 บาท
งบบุคลากร รวม 742,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 742,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง
ที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงาน
เทศบาล  จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตําแหน่งหัวหน้า
ส่วน ผู้อํานวยการกอง จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 080.3/ว4231 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม  2546 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
หรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ของเทศบาลทีต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวัดหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิได้
รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ท้ังการจ้างเหมาทําของและจ้างเหมาแรงงานใน
กิจการของกองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม การ
ประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของ  และพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างประจํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถ
ดับเพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 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
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สวิทซ์แสงแดด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
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
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เช่น Compact Disc, Digital Disc, RAM Hub ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 772,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 772,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู็เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 4,500.- บาท ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 85

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคน
ขับ(CAB)

จํานวน 688,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบ
มีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)
(1) มีน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 1 ตัน
(2) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
(3) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับนังหรือเก็บของได้
(4) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(5) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
(จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ณ เดือน
มีนาคม 2558) โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้าที 84

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Stump Test จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต Stump Test จํานวน 1 ชุด ตังตามราคาท้องตลาด  เนืองจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 92

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองขยายเสียงกลางแจ้ง จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมลําโพง และไมค์โค
รโฟน ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 84

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,098,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,010,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาลตําบลไหล่หิน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท
 0810.2/ว1596 ลงวันที 10 เมษายน 2556โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
เก็บเอกสาร ค่าถ่านเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่าและเครืองดืมในการ
ประชุมการจัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
   โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 91
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ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน และให้
บริการประชาชนในเขตพืนทีตําบลไหล่หิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับให้บริการประชาชน     ค่ากระดาษและเครือง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 91
ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวอาชีพกิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
โดยชุมชนตําบลไหล่หิน เช่น ค่าวิยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 70
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมดังนี
1) การจัดทําแผนชุมชนโดยการศึกษาชุมชน
2) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
3) การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
4) การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2558
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.2559-2561 หน้าที 91
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน ตามแนวปรัญญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เพือพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน เจ้าหน้าที และผู้นําชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และผู้ดูและคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 66
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผุ้ดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าของรางวัล ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 63
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนตําบลไหล่หิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่า
ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 63
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแรงกายใจสานสายใยผูกพัน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ กิจกรรมสร้างคุณ
ค่า ภูมิปัญญาท้องถิน เช่น  ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 62
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพือพัฒนาศักยภาพ  การบริหาร
งานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน  เจ้าหน้าที และผู้นํา
ชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 62
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดความรุนแรงในเด็ก
และสตรี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดความ
รุนแรงในเด็ก  สตรี และบุคคลในครอบครัว   เช่น  ค่าวิทยากร    ค่า
เอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง  ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 61
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผน
พัฒนาของเทศบาลตําบลไหล่หิน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท
 0810.2/ว1596 ลงวันที 10 เมษายน 2556โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
เก็บเอกสาร ค่าถ่านเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่าและเครืองดืมในการ
ประชุมการจัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 63
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ โดย
นํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 66
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพให้กับประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส สตรี  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 65
โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินกิจกรรมตามโครงการการคัดแยกขยะ
เช่น ค่าจัดอบรมในการให้ความรู้ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์สําหรับการคัดแยกขยะและจัดทําปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการนี โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 44
โครงการประชารวมใจปลูกป่ารักษาสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชารวมใจปลูกป่ารักษาสิงแวด
ล้อม เช่น ค่ากล้าไม้ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการนี โดยนํา
มาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 46
โครงการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการป้องกันและรักษาทรัยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 45
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โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสาร
แนวพระราชดําริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่ากล้าไม้ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 46
โครงการลําปางนครแห่งความสุขและสุจริต จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลําปางนครแห่งความสุขและ
สุจริต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่า
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 80

งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประกาศ ณ วัน
ที 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.2559-2561 หน้าที 83

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน 1 เครือง โดย
มีคุณลักษณะพืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประกาศ ณ วันที  18  กุมภาพันธ์  2558
- เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel  หรือระบบ  DLP
- ระดับ  SVGA และ XCA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
      โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 82

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
1. อุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคาโครงการจัดงานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชนครลําปาง ประจําปี 2559 ตามหนังสือเทศบาลตําบลเกาะ
คา ที ลป 52101/ว849 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559  จํานวน 20,000.- บาท โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 88
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพืออุดหนุนอําเภอเกาะคา ตามหนังสือที ลป 0218.5/2555 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2558
                1. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอเกาะคา จํานวน 20,000.- บาท
                2. โครงการส่งเสริมสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ในด้าน
การ จํานวน 5,000.- บาท
                3. โครงการสืบสานงานป๋าเวณีพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจําปี พ.ศ
.2559  จํานวน 5,000.- บาท
                โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561
 หน้าที 86

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน เด็ก เยาวชนในตําบลไหล่หิน และค่าของขวัญ ของรางวัล ค่า
การแสดงมหรสพ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพลุ แพรป้าย วง
โยธวาทิต ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นตามความเหมาะสมในโครงการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2547  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 62
โครงการไทคัฟ มหกรรมกีฬาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทัว
ไป ในตําบลไหล่หิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตาม
ความเหมาะสมในโครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 91
โครงการไหล่หินฟุตซอลคัฟ ต้านภัยยาเสพติด(บ้านไหล่หิน) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับ เด็กและเยาวชน
ในตําบลไหล่หิน และค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเต้นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าพลุ แพรป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นตามความเหมาะสมในโครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 91
โครงการไหล่หินสตรีทซอคเกอร์(บ้านเข้าซ้อน) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับ เด็กและเยาวชน
ในตําบลไหล่หิน และค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเต้นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าพลุ แพรป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นตามความเหมาะสมในโครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 91

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  10:51:40 หน้า : 22/28



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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถินต่างๆ เช่น วันลอย
กระทง  วันสงกรานต์ วันสลากภัต (กินข้าวสลาก) งานประเพณีสรงนํา
พระธาตุ และอืน ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานทีและเวที  ค่า
พิธีการ  ค่าพิธีกร  ค่าของขวัญ  รางวัล  ค่าตอบแทนการแสดงเด็กนัก
เรียน  ค่าสนับสนุนขบวนต่าง ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีต้องใช้เกียวกับงาน
นี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 54
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในพิธีการต่างๆ ต่าจัดสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามความ
เหมาะสมในโครงการ โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 54
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานลอยกระทง โดยการจัดขบวนแห่งกระทงหลวง การ
ประกวดนางนพมาส 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.2559-2561 หน้าที 54
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หิน  โดยการจัดพิธีทําบุญ
และพิธีทางพุทธศาสนา การจัดขบวนแห่ครัวตาน การจัดพิธีสรงนํา
พระ การรดนําขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การจัดกิจกรรม
การแสดงดนตรีพืนเมืองล้านนา นาฏศิลป์ และกิจกรรมนันทนาการ การ
แข่งขัน การชกมวยไทยโบราณ การประกวดแข่งขัน การประกอบอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชนท้องถินการแข่งขันกีฬาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียว
ข้องเพือส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอด
ไป โดยจ่ายเป็นค่าซือวัสดุต่างๆในการดําเนินงาน วัสดุตกแต่งสถานที ค่า
ดอกไม้  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.2559-2561 หน้าที 54
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.2559-2561 หน้าที 55

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือสนับสนุนเทศบาลตําบลเกาะคา ในการดําเนินงานตามโครงการส่ง
เสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถินการตีกองปู่จา ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2559    ตามหนังสือที ลป 52101/ ว 691 ลงวัน
ที 18 กรกฎาคม 2556 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 86

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,677,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ค่าจ้างเหมา ค่าสิงของและค่าแรงงาน ซ่อม
ครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับเพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 827,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 827,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลาประชาคมต่อ
เนือง)หมู่ที 2

จํานวน 33,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้าง
ศาลาประชาคมต่อเนือง) หมู่ที 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่พืนทีไม่น้อยกว่า 60 ตาราง
เมตรและถนนลูกรัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 30 เมตร หนา 20 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 120 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 34
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางเขียว ตาคํา หมู่ที 6 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาง
เขียว ตาคํา หมู่ที 6 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 54 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 93
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางสมพร หมู่ที 6 จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาง
สมพร หมู่ที 6 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 69 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 92
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายสวิง หมู่ที 6 จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาย
สวิง หมู่ที 6 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 11 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 22 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 92
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้าน นายประสงค์ หมู่ที 4 จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนาย
ประสงค์ หมู่ที 4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 195 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน  โดยนํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 92
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้าน นายยศกร จอมแปง หมู่ที 2 จํานวน 58,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้าน นายยศ
กร จอมแปง หมู่ที 2 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 102 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 34
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายถนอม บ้านเข้าซ้อน หมู่ที 
1

จํานวน 21,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนาย
ถนอม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 37.50 ตร.ม.ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 36
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายสุบัน หมู่ที 4 จํานวน 134,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายสุ
บัน หมู่ที 4 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 92
โครงการวางท่อระบายนํา บริเวณข้างวัดบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที 4 จํานวน 109,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา บริเวณข้างวัดมะกอก-นา
บัว หมู่ที 4 ขนาดท่อ ค.ส.ล. Dia 0.40 เมตร (มอก.ช้ัน 3) ยาวไม่น้อย
กว่า 59 เมตร พร้อมบ่อพัก 6 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 37
โครงการวางท่อระบายนํา บริเวณสามแยกหนองห้า หมู่ที 3 จํานวน 58,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา บริเวณสามแยกหนอง
ห้า หมู่ที 3 ขนาดท่อ คสล.Dia 0.40 เมตร(มอก.ชัน 3)ยาวไม่น้อย
กว่า 33 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 41
โครงการวางท่อระบายนําข้ามถนนเลียบลํานําแม่แก้ หมู่ที 5 จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนําข้ามถนนเลียบลํานําแม่
แก้ หมู่ที 5 ขนาดท่อ ค.ส.ล. Dia 0.40 เมตร (มอก.ช้ัน 3) ยาวไม่น้อย
กว่า 6 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 43
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณบ้านสันติสุข จํานวน 203,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณ
บ้านสันติสุข หมู่ที 2 ตําบลไหล่หิน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 520 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที 29

งบเงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 550,000 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะคา ในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเข้าบ่อขยะเทศบาลตําบลไหล่หิน รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ
.2559-2561 หน้าที 59
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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
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลไหล่หินและตามภารกิจการถ่าย
โอนตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจว่าด้วยแผนปฏิบัติการ
กําหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิน พ.ศ. 2545 ทีได้รับมอบ
หมายเกียวกับกิจการ หน้าทีของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี   เพือเป็นค่าใช้
จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3 / ว
 416  ลงวันที  1  เมษายน  2547

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น  ค่าจัดซือพันธุ์พืช , ไม้
ดอกไม้ประดับ และวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ  ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,051,200 บาท
งบกลาง รวม 1,051,200 บาท
งบกลาง รวม 1,051,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
เทศบาล  คํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ต่วนทีสุดที มท 0809.5/ว9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

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

สํารองจ่าย จํานวน 400,800 บาท
เพือจ่ายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
ได้ และเหตุความจําเป็นอืนตามอํานาจหน้าที   ทีไม่มีงบประมาณรอง
รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 170,000 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.2557) 13,754,575.93 ตังจ่ายเป็น
เงิน 28,000.- บาท
         2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
               เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน  ตังจากเงินรายได้ค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000.- บาท
          3.สมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ
               เพือสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 
28 มิถุนายน 2549  120,000.- บาท
     4.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
               เพือจสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยสมทบกลุ่มออมบุญวัน
ละหนึงบาทเพือสวัสดิการชุมชนตําบลไหล่หิน ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0891/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 เป็นเงิน 20,000.- บาท

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 315,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
อัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
กู้ เงินจ่ายขาดสะสม โดยเทศบาลประมาณการรายรับ เป็น
เงิน 21,850,000.- บาท        หักเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 5,256,000.-บาท คงเหลือ 15,770,000.-บาท จึงตังจ่ายเป็น
เงิน 315,400.- บาท  ตามกฎกระทรวงฉบับที 4 (พ.ศ. 2542) ออก
ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ.2500 และตามหนังสือที มท
 0313.4/ว1187  ลงวันที 24 พฤษภาคม 2542
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