
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลไหล่หิน

อําเภอ เกาะคา   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,099,500 บาท
งบบุคลากร รวม 6,397,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,627,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 696,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 27,600.- บาท  จํานวน 12 เดือน  เงินเดือนของรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 อัตรา  เดือนละ 15,180.- บาท  จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนครี  ประธาน
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 4,000.- บาท  จํานวน 12 เดือน  เงินประจําตําแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี  จํานวน 2 อัตรา  เดือนละ 3,000.- บาท จํานวน 12
 เดือน  
ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี  
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล 
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 4,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 อัตรา  เดือนละ 3,000
.- บาท จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี  
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล 
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 9,660.- บาท  จํานวน 12 เดือน เงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 6,900.- บาท จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี  
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล 
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2) 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 เดือนละ 9,660
.- บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่า
ตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล 
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,770,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง
ที กท. กําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไวไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 9 อัตรา  ดังนี
1. ตําแหน่งปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
4. นักจัดการงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
5. นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
6. นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
7. นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน  1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ7,000
  บาท คํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตามประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน  ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก ก.จ ก.ท และ ก.อบต
 ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์  2548 เรือง แนวทางปฏิบัติ
เกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนด
ให้ข้าราชการหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป ได้
รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี
1. ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000.- บาท จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 84,000 บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที 27
 พฤศจิกายน  2545

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3 อัตรา  สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล  โดยตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  โดยจ่ายให้พนักงานจ้าง ดัง
นี
1) ตําแหน่ง คนงานทัวไป  1  อัตรา
2) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   1  อัตรา
3) คําแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกนํา  1 อัตรา
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 3 อัตรา  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  ดังนี
1) ตําแหน่ง คนงานทัวไป  1  อัตรา
2) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   1  อัตรา
3) คําแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกนํา  1 อัตรา
(สํานักปลัด)
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ(ฉบับที6) พ.ศ
.2558
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งบดําเนินงาน รวม 4,530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  
ตังไวั 50,000.- บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน  โดยจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจําปี 2562)
2. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ตังไว้  5,000.- บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น ค่าตอบแทนการสอบ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประเมินฯ และค่าตอบแทน อปพร.ฯลฯ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2557 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557  เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3)หนังสือสํานงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2558

     
ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาลแต่งตังขึน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ทีดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจําของเทศบาลทีต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 270,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิได้รับ
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล  ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 3,025,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทังการจ้างเหมาทําของและการจ้างเหมา
แรงงานในกิจการของเทศบาลตําบลไหล่หิน  เช่น ค่าจัดการขยะ คัดแยก
ขยะ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ ค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีอยู่ใน
อํานาจหน้าทีของเทศบาล  ค่ารับวารสาร ตํารา หนังสือพิมพ์ หนังสือ
กฏหมายระเบียบต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ในกิจการ และการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ค่าเช่าเวปไซต์ของเทศบาลตําบลไหล่หิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์ฯลฯ ใน
การประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล และค่าเบียประกันภัยรถยนต์ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมาย ดังนี
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการของเทศบาล ดังนี จ่าย
เป็นค่ารับรองในการตัอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น จ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ของขวัญ ของทีระลึก ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการ
เลียงรับรองรวมทังค่าบริการในการเลียงรับรองแก่ผู้มาตรวจเยียม ตลอด
จนการรับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจ
งาน  หรือทัศนศึกษาดูงาน  ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยคือไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีทีล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ (พ.ศ.2549) และค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง ฯลฯ ในการประชุมสภาเทศบาลและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
พิธีการต่างๆ เช่นพิธีเปิดอาคารต่างๆ พิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีฯลฯ
 ดําเนินการตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฏา
คม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินรับรองหรือค่าเลียง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุละเมิดจากทางเทศบาล ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.2539
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการ
จอดรถ ณ อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 และ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณี
แทนตําแหน่งทีว่าง ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการเลือกตัง  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
) หน้า 14 ลําดับที 1
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม การ
ประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาทําพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ทีใช้ในการจัดงานของเทศบาล และงาน
พิธีการสําคัญต่างๆ วันสําคัญต่างๆ ทีมีความจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ ตาม
หนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284  เรือง การเบิกจ่าย
ค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2530
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272 เรือง การเบิกจ่ายค่า
ดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง  ลงวันที 11 สิงหาคม 2530
โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปี พ.ศ
. 2562 
ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าจ้างแรง
งาน ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
) หน้าที 14 ลําดับที 14
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบล
ไหล่ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้าที 22 ลําดับที 2
โครงการให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนทัวไป เรือง พรบ.ข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ พ.ศ.2540

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชน
ทัวไป เรือง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ค่าใช้จ่ายเป็น
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้
เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
)  หน้าที 14 ลําดับที 2
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 183 ลําดับ
ที 3
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โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์และจัดงาน
นิทรรศการในงานน้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลําปาง

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์และจัดงานนิทรรศการในงานน้อมรําลึกสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช นครลําปาง ประจําปี 2562 เช่น การจัดนิทรรศการ ค่า
ตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ระบบไฟ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการนี ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 143 ลําดับ
ที 25

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับเพลิง  เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายใช้จ่าย
ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ  นํา
ดืม พระพุทธรูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ฯลฯ  ตามหนังสือ
สังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น ในการรักษาความสะอาดและอุปกรณ์
อืนๆ ทีใช้ในงานบ้านงานครัว ตลอดจนไม้กวาด มุ้ง ทีนอน หมอน ผ้า
ห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระจกเงา ฯลฯ 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ชนิดไม้
ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู สว่าน ค้อน คีม ชะแลง สิวขวาน
ปูน ซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง ทราย เครืองวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร เหล็กเส้น ท่อนําและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ โถ
ส้วม ฯลฯ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามรายการบัญชีแยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เช่น แบตเตอรี  ยางนอก ยางใน นํามันเบรก  กระจกมองข้าง  หัว
เทียน นอตและสกรู  กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  แม่
แรง ฯลฯ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามรายการบัญชีจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามัน
เตา  ก๊าด  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันจารบี  นํามันเครือง  ฯลฯ ตามหนังสือ
สังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามรายการบัญชีจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ถาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง เลนส์
ซูม ฯลฯ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วันทีพิมพ์ : 24/8/2561  10:43:08 หน้า : 10/54



วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตามหนังสือสังการ  
ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล  แผงเป็นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์
ต เมมโมรีชิป เมาส์ ฯลฯ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือนของเทศบาลทีใช้ในสํานักงาน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล  ใช้ในงานของเทศบาลและใช้ในกิจกรรมอืนทีจําเป็น
ของเทศบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปารายเดือนของเทศบาลทีใช้ในสํานักงาน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  และสถานทีหรือกิจกรรมทีจําเป็นเพือ
ประโยชน์ในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนทีใช้ในสํานักงาน  และโทรศัพท์
มือถือทีใช้ติดต่องานของเทศบาล  ตลอดค่าบริการส่งข้อความสําหรับการ
ติดต่อสือสารเพือการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเทศบาล
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการส่งไปรษณีย์  พัสดุไปรษณีย์  ส่งธนาณัติ 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าบริการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  
ในการติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าสือสารอืนๆ และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณ และค่า
บริการบอกรับสถานีโทรทัศน์ (Cable TV) ค่าเช่าเครืองรับสัญญาณ เป็น
ต้น  ตลอดจนค่าบริการอืนทีเกียวข้อง

งบลงทุน รวม 132,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 132,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 7,500 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบพนักพิงสูง  ชนิดเบาะหนัง ปรับสูงตําด้วย
โช๊คไฮโดรลิก  ชนิดขาอลูมิเนียม  จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500.- บาท
ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
หน้า 25 ลําดับที 3

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 30,300 บาท
เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ขนาด  3,500 ANSI Lumens 
ราคา  30,300.-  บาท จํานวน 1 เครือง มีคุณสมบัติ ดังนี
 1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใชL้CD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True 
4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน เครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์   ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 2
) หน้าที 27 ลําดับที 15
จอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 21,800 บาท
เพือจัดซือจอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทแยงมุม  15
  นิว  ราคา  21,800.- บาท จํานวน 1 เครือง  มีคุณสมบัติ  ดัง
นี  ขนาด 150 นิว หรือ 96 x 120 นิว หรือ 108 x 108
 นิว หรือ93 x 124 นิว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต  ทุกขนาด จอ
ม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึน ลง หยุดด้วยสวิตซ์หรือรีโมทอนโทรลใช้
ไฟฟ้า AC 220  โวลต5์0 เฮริตซ์ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานเครืองจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 2
) หน้าที 27 ลําดับที14
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
เครืองเล่นดนตรีไทย จํานวน 12,000 บาท
เครืองเล่นดนตรีไทย จํานวน 1 ชุด  เช่น  อังกะลุง ฉิง ฉาบ กลอง
แขก  โหม่ง  กรับ  (ใช้สําหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ) (จัดหาทัวไปและสํารวจ
ราคาตามท้องตลาด) 
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2หน้า 28 ลําดับที 17

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 2 เครือง โดยมีลักษณะพืน
ฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประกาศ ณ วัน
ที 11 กุมภาพันธ์ 2553 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 ดังนี
คุณลักษณะ 
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า3.3 GHzหรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
 -มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 -มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที193 ลําดับ
ที 4
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซึอเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  ราคา 21,000 บาท  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 2
) หน้าที 27 ลําดับที 13
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน 1
 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
–มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ - มีความละเอียดใน
การสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 19 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
หน้า 27 ลําดับที 16

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันหรือหน่วยงานอืนทีมีความเป็นกลางทีปรึกษา
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลไหล่หิน
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนงานตามโครงการ
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.7/ว 6768 เรือง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที 29 พฤษภาคม 2560 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
  หน้า 19  ลําดับที 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,481,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,972,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,972,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง
ที กท. กําหนดโดยคํานวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา  ดังนี
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่งนักวิชาการคลัง  จํานวน  1 อัตรา
3. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานงานเทศบาล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท
ตามประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน  
ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก ก.จ ก.ท และ ก.อบต ที มท
 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์  2548 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป ได้รับค่า
ตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  โดยคํานวณไว้ไม่เกิน 12 เดือน  จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1) ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  และ 408
 ลงวันที 27 พฤศจิกายน  2545

วันทีพิมพ์ : 24/8/2561  10:43:08 หน้า : 16/54



งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกองช่าง  ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 080.3/ว4231 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2546 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
หรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจําของเทศบาลทีต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือมีกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิได้รับ
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล  ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทังการจ้างเหมาทําของและการจ้างเหมา
แรงงานในกิจการของเทศบาลตําบลไหล่หิน  เช่น ค่าจัดการขยะ คัดแยก
ขยะ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ ค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีอยู่ใน
อํานาจหน้าทีของเทศบาล  ค่ารับวารสาร ตํารา หนังสือพิมพ์ หนังสือ
กฏหมายระเบียบต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ในกิจการ และการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ค่าเช่าเวปไซต์ของเทศบาลตําบลไหล่หิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์ฯลฯ ใน
การประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล และค่าเบียประกันภัยรถยนต์ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมาย ดังนี
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการ
จอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 และ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมการ
ประชุม การสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาล 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 และ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับเพลิง เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายใช้จ่าย
ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ  นํา
ดืม พระพุทธรูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ฯลฯ  ตามหนังสือ
สังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลัดผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงเป็นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนเบอร์ต  เมมโมรีชิป เมาส์ ฯลฯ
 ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ ตังจ่ายตามราคาท้อง
ตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 2
) หน้า 28  ลําดับที 19
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ตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟูต จํานวน 1 ตู้ ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 0.80 เมตร ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
) หน้า 26 ลําดับที 10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นต่อโครงการ
นี ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2549
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 90 ลําดับที 1
โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า จัดอบรมราษฎรในพืนทีให้ความรู้ด้านทฤษฎีและวิชาการด้านไฟ
ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นค่า
วัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2549
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว843 ลงวันที 28 เมษายน 2559 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 เรือง การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 92 ]ลําดับ
ที 6
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โครงการติดตังกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตังกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตําบล
ไหล่หิน เพือใช้สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย และป้องกันเหตุอันตราย
ทางด้านร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนตําบลไหล่หิน เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการ
นี ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92 ลําดับที 7
โครงการปรับปรุงแหล่งนํา การกําจัดผักตบชวา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแหล่งนํา การกําจัดผัก
ตบชวา เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการนี 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2530
4)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 87 ลําดับ
ที 15
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เพือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ลดความเสียหายทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงนัก
ท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในตําบลไหล่หิน ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 เรืองมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเทียว
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2
/ว2373 ลงวันที 23 ธันวาคม 2560
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ง 2721 ลว 18 ธันวาคม 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อพปร.)
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 90 ลําดับ
ที 1
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โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) ในสังกัดเทศบาลตําบล
ไหล่หิน ให้มีความรู้ และเรียนรู้ในเรืองเกียวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2549
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 90 ลําดับที 2
โครงการอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เพือเตรียมความต้อมในการ
ปก้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับประชาชน เจ้าหน้าทีอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือนในเขตพืนทีเทบาลตําบลไหล่หิน ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2549
6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
8)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 90 ลําดับที 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,713,730 บาท
งบบุคลากร รวม 1,537,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,537,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง
ที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา และเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 2
 อัตรา ดังนี
1. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่งครู จํานวน 2 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ งานการศึกษา จํานวน 12
 เดือน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา  ดังนี
1.ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ(ฉบับที6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 176,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาล  ตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 131,730 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการ
จอดรถ ณ อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 และ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม การ
ประชุม การสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง    
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 และ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนังสือสังการนี
1)หนังสือตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที 26
  มิถุนายน2556   
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 93 ลําดับ
ที 2
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทียวตําบลไหล่หิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเทียวชุมชนตําบลไหล่หิน  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าทีพักสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  เพือยกระดับการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทียวชุมชนอย่างเป็นระบบ  และเอือประโยชน์ในอันทีจะสร้างอาชีพ
และรายได้ให้แก่ตนเองจากแหล่งท่องเทียวชุมชน  
 1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 144 ลําดับ
ที 2  

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน ตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ  ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 96 ลําดับ
ที 11
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557 เรืองมาตรการเร่งรัดด้านการปราบ
ปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 112 ลําดับ
ที 3
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 23,730 บาท
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน  จํานวน 21 คน
1.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 4,200.- บาท
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,200.- บาท
3.ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี   เป็นเงิน 6,300.- บาท
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  เป็นเงิน 9,030
.- บาท รวมเป็นจํานวนเงิน  23,730.- บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0893.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับที 2
)หน้า 21 ลําดับที 1 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,375,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 642,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 213,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าชุดกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ ตามพระราช
บัญญัติ และระเบียบ ดังนี 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 99 ลําดับ
ที 21
โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนําประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน(ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557 เรืองมาตรการเร่งรัดด้านการปราบ
ปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
) หน้าที 15 ลําดับที 3
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โครงการผลิตสือและจัดทําสืออุปกรณ์การศึกษาจากเศษวัสดุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสือและจัดทําสืออุปกรณ์การศึกษา
จากเศษวัสดุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ กาว ปากกา สี ทีใช้ทําสือการ
เรียนการสอน แฟ้ม เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 101 ลําดับ
ที 27
โครงการผักสวนครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผักสวนครัว เช่น ค่าพันธุ์ผัก ปุ๋ย วัสดุ
อุปกรณ์ทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการฯ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 102 ลําดับ
ที 28
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่า
วัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 101 ลําดับ
ที 25
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ปกครอง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้
ปกครอง เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ตามพระราช
บัญญัติ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99 ลําดับ
ที 20
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน

จํานวน 186,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 38 คน อัตรามือละ 20
 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน ตามหนังสือสังการ ที ลป 0023.3/ว16845
 ลงวันที 29 มิถุนายน 2561
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 100
 ลําดับที 22
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน(ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

จํานวน 3,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน(ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
) หน้าที 15 ลําดับที 2
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน(โตไปไม่โกง)

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน(โตไปไม่โกง) เช่น ค่าวัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
สําหรับโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
) หน้าที 15 ลําดับที 1
โครงการหนูน้อย AEC จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อย AEC เช่น ค่า
วัสดุ แฟ้ม เอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ  ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 103 ลําดับ
ที 31

ค่าวัสดุ รวม 429,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 429,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซืออาหารเสริม (นม) ให้กับ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน  จํานวน 38 คน อัตรา 
คนละ 7.37 บาท  จํานวน 280 วัน
2) เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  
จํานวน 183 คน อุัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 1 แห่ง 
คือโรงเรียนไหล่หินราษฏร์บํารุง โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณวัน
ที 1 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือ ที ศธ04132.0522/106 ลงวันที 1
 มิถุนายน 2561 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 98 ลําดับ
ที 16

งบรายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งเด็กเล็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน ในอัตราคนละ 10บาท/ปี  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0896.3/ว1226 ลงวันที 23 มิถุนายน 2552
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งบเงินอุดหนุน รวม 732,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 732,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 732,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) อัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน จํานวน 200 วัน จํานวน 183 คน โดยใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียน วัน
ที 1 มิถุนายน 2561 คือโรงเรียนไหล่หินราษฏร์บํารุง ตามหนังสือที ศธ
 04132.0522/106 ลงวันที 1 มิถุนายน 2561

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน  ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับเด็กและ
เยาวชน รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีต้องใช้เกียวกับตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 104 ลําดับ
ที 34
โครงการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมอาเซียน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมอาเซียน 
เพือเตรียมความพร้อมของประชาชน เข้าสู่ประชาคมอา
เซียน (Association of South East Asian Nation : ASEAN) โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ตามพระราช
บัญญัติ และระเบียบดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 96 ลําดับ
ที 10
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โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่
หิน

จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้แก่ การพัฒนาเด็กนัก
เรียน บุคลากรทางการศึกษา นักวิชากร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้
ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไหล่หิน และอืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถานทีและเวที ค่าของขวัญ
รางวัล วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม
สําหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบฯ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบฯ ดัง
นี
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ.2561-2564 หน้าที 95 ลําดับ
ที 8
   
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  ขนม  และของรางวัลอืนๆให้แก่เด็ก
ทีมาร่วมงาน  ค่าจัดสถานที รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีต้องใช้เกียวกับ
โครงการนี ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 103 ลําดับ
ที 32
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม(สามเณร) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 104 ลําดับ
ที 35
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โครงการสร้างบทบาทและพืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลไหล่
หิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างบทบาทและพืนทีสร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 103 ลําดับ
ที 33
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถินของโรงเรียนบ้านไหล่หิน, โรงเรียนบ้านเข้า
ซ้อน, โรงเรียนบ้านแม่ฮวก   โรงเรียนบ้านมะกอกนาบัว  และโรงเรียน
ไหล่หินวิทยา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไหล่หิน เพือให้
เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในอันทีจะสร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ตนเอง สร้างความภาคภูมิใจและความกระตือรือร้นให้แก่นัก
เรียน นอกจากนียังเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถินเพือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนให้เป็นทีประจักษ์ต่อไป ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ.2561-2564 หน้าที 126 ลําดับ
ที 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมกําเนิด  และค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าเอกสาร
การอบรม  วิทยากร  ทีพัก  ยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0810.5/ว0120  ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560  เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
4) หนังสือกรมด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว940 เรือง ขอความร่วมมือเร่ง
รัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพืนทีเสียง
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 108 ลําดับ
ที 7
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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 ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 1894.3/ว3362 ลงวัน
ที 19 สิงหาคม 2556 เรือง การดําเนินงานป้องกันและความคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว731 ลงวันที 7 เมษายน 2559 เรือง ขอความร่วมมือในการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคทีเกิดจากยุงพาหะ
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 107 ลําดับ
ที 5

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อตามฤดู
กาล  เช่น  โรคไขหวัดนก  โรคไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  โรคท้องร่วง  โรคตา
แดง  โรคเลปโตสไปโลซิส  (โรคฉีหนู)  โรคเคลือนทีเร็ว(SRRT) และที
เกิดขึนในฤดูต่างๆ
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535
4)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2530
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538
6) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ประกอบกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือง ชือโรคติดต่อและอาการสําคัญ
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 109 ลําดับ
ที 11
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข พ
.ศ.2535

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง ค่าเอกสารการอบรม วิทยากร ทีพักยานพาหนะ  ป้ายโครงการฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535
4)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2530
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
) หน้าที 23  ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยสิง
แวดล้อม เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์  วิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง  ป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ฯลฯ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535
4)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2530
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 89 ลําดับ
ที 20
โครงการตามพระราชดําริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดําริด้านการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
ป้าย ค่าเอกสารการรณรงค์การประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง  
ตามหนังสือสังการ และพระราชบัญญัติ ดังนี
1) หนังสืออําเภอเกาะคา ที ลป 0023.7/ว1714 ลงวันที 16
 พฤษภาคม 2561 เรือง ขอความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยังยืน
2)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
3)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
หน้า 21  ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น นํายาหัวเชือกําจัดยุงและ
แมลงวัน ทรายอะเบท นํายาเคมีฉีดป้องกัน ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ๋ 2009
 และอุปกรณ์อืนๆ เกียวกับการป้องกันรักษาโรคภัย โรคระบาดต่างๆ จัด
หาวัสดุอุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพกู้ภัย และหน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) เป็นต้น ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้านละ 20,000.- บาท จํานวน 6 หมู่บ้าน รวมเป็นจํานวน
เงิน 120,000.- บาท  ตามหนังสือสังการและพระราชบัญญัติทีเกียว
ข้อง ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว1745  ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0830.5
/ว109 ลงวันที 15 มกราคม 2561 เรือง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริสาธารณสุขเพิมเติม
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 2 
หน้า 20 ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,849,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,012,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,012,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 730,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่ง
ที กท. กําหนดโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่งนายช่างโยธา  จํานวน 2 อัตรา
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชียวชาญเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานเทศบาล  โดยตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตําแหน่งหัวหน้า
ส่วน ผู้อํานวยการกอง  จํานวน 1 อัตรา  ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท
ตามประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน  ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก ก.จ ก.ท และ ก.อบต
 ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์  2548 เรือง แนวทางปฏิบัติ
เกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนด
ให้ข้าราชการหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป ได้
รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา  สังกัดกอง
ช่าง เทศบาลตําบลไหล่หิน ดังนี
1) ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
2) ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  
จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม
การครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,118,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกองช่าง ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 080.3/ว4231 ลงวัน
ที9 ธันวาคม 2546 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
หรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ของเทศบาลทีต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือกรณีจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
ในวันหยุดราชการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน  2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิได้รับ ตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาล  ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  และ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ทังการจ้างเหมาทําของและจ้างเหมาแรงงานใน
กิจการของกองช่าง ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2553  เรือง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
ซือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว4231 ลงวันที 9 ซือหรือ
การจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมาย ดังนี
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล รวมทังค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 และ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
(กองช่าง)

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม การ
ประชุม การสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ทีชํารุด รถยนต์ รถดับเพลิง เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายใช้จ่าย
ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ  นํา
ดืม พระพุทธรูป หมึก ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป พีวีซีแบบใส  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ฯลฯ  ตามหนังสือ
สังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายใช้จ่ายตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สวิทซ์แสงแดด ฯลฯ ตามหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายใช้จ่าย
ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น สว่าน ค้อน คีม เลือย สิว ขวาน ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย เหล็กตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายใช้จ่าย
ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น Compact Disc, Digital Disc, RAM Hub 
ฯลฯ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 419,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองเจาะคอนกรีตคอริง จํานวน 85,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเจาะคอนกรีตคอริง แบบเครืองยนต์เบนซินพร้อม
กระบอกเพชร 4" 1 กระบอก ระบบระบายความร้อนปล่อยนําไหล
ผ่านกระบอกเจาะขณะทํางาน เส้นผ่าศูนย์กลางทีเจาะได้ 25-350 มม
. ความจุุถังนํา 40 ลิตร  ชนิดเครืองยนต์เบนซิล 4 จังหวะ เพลา
ควํา กระบอกสูบxช่วงชัก 68x45มม. ปริมาตรกระบอกสูบ 163 ซีซี กําลัง
เครืองยนต์ 3600 รอบต่อนาที ความจุถังนํามันเชือเพลิง 1.9 ลิตร ความจุ
ถังนํามันเครือง 0.65 ลิตร เครืองยนต์ HONDA GXV 160 5.5 HP 
พร้อมกระบอกเพชร ตังราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
หน้า 28 ลําดับที 21

ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน รุ่น RICHTER 
50 เมตร  จํานวน 1 อัน ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
หน้า 28 ลําดับที 22

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง รุ่น Professinal จํานวน 1 อัน ตัง
ตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 2
หน้า 28 ลําดับที 23
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
 เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  และเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 ดังนี
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์
 เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 2 เครือง โดยมีลักษณะพืน
ฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประกาศ ณ วัน
ที 11 กุมภาพันธ์ 2553 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 ดังนี
คุณลักษณะ 
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า3.3 GHzหรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
 -มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 -มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที197 ลําดับ
ที 19

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมแสงสว่างโดยใช้หลอด LED ภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลไหล่หิน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมแสงสว่างโดย
ใช้หลอด LED ภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลไหล่หิน  รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสี
ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 2) หน้าที 10 ลําดับที 4

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พืนทีเกษตรกรรม บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที 4 จํานวน 300,000 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะคา  ในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเข้าทางบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที 4 ตําบลไหล่หิน รายละเอียด
เป็นไปตามเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 10 ลําดับที 3
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้คนรุ่นใหม่ร่วมยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 114 ลําดับ
ที 7
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน และให้
บริการประชาชนในเขตพืนทีตําบลไหล่หิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับให้บริการประชาชน  ค่ากระดาษและเครือง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 184 ลําดับ
ที 6
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 116 ลําดับ
ที 15
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ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพระยะสันแก่คน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  และส่งเสริม
อาชีพระยะสันแก่คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้
เช่น  
ค่าวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 117 ลําดับ
ที 19 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิศรี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจสูงวัยอย่างมี
ศักดิศรี  เช่นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 ลําดับ
ที 24
โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะตาม
โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน เช่น ค่าจัดอบรมในการ
ให้ความรู้ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
การคัดแยกขยะและจัดทําปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในโครงการนี ตามพระราชบัญญัติ หนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535
4)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2530
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2538
6) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลาย
ฤทธิ กําจัด ละทิง เคลือนย้าย และการขนส่งสิงปฏิกูลหรือวัสดุทีไม่ใช้
แล้ว (ฉบับท1ี) พ.ศ.2531
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท0891.4/ว4376 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2559 เรือง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
9)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใข้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 83 ลําดับที 2
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โครงการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการดัง
กล่าว  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 185 ลําดับ
ที 8
โครงการประชาธิปไตยสร้างได้ตามแนวทางประชารัฐ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการประชาธิปไตยสร้างได้ตาม
แนวทางประชารัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี  ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 124 ลําดับ
ที 38
โครงการปลูกป่าและสร้างฝายแม้ว เทิดพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าและสร้าง
ฝายแม้ว เทิดพระเกียรติฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการนี  ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 84 ลําดับที 6
โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการป้องกันอนุรักษ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการนี ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 84 ลําดับที 8
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่ากล้าไม้ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในโครงการนี  
ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 86 ลําดับ
ที 12
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โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท
สตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่า
เอกสาร 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 119 ลําดับ
ที 25
     
        

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่ายานพาหนะ ค่ากิจกรรมรณรงค์และการประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
ทีจําเป็นในโครงการนี โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 121 ลําดับที 31
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส สตรี  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า
เอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  141
 ลําดับที 18
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือทบทวน
บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า
ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี ค่ากระดาษและเครือง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ  ตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว5797 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ฉบับที 1
)หน้าที 14 ลําดับที 3

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพืออุดหนุนเทศบาลตําบลเกาะคา จํานวน 20,000.- บาท 
เพืออุดหนุนเทศบาลเกาะคาในการดําเนินโครงการจัดงานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชนครลําปาง ประจําปี 2562 ตามหนังสืออําเภอเกาะ
คา ที ลป 52101/ว1035 ลงวันที 23 กรกฏาคม 2561 เรือง ส่งโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน  โครงการจัดงานน้อมรําลึก
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 19 ลําดับที 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในตําบลไหล่หิน และ
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าการแสดงมหรสพ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าพลุ แพรป้าย วงโยธวาทิต ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
กีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามความเหมาะสมในโครงการโดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2547  
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129 ลําดับ
ที 15

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 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 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 ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 126 ลําดับ
ที 7
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในพิธีการต่างๆ ต่าจัดสถานที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามความ
เหมาะสมในโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 126 ลําดับ
ที 5
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานลอยกระทง โดยการจัดขบวนแห่งกระทงหลวง การ
ประกวดนางนพมาส การจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพืนเมืองล้าน
นา นาฏศิลป์  และกิจกรรมนันทนาการ การประกวดการแข่งขันทํา
กระทง การแข่งขันการจัดทําว่าว การประกวดแข่งขันการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชนท้องถิน การแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
เพือส่งเสริมการอนุรักษ์ไว้ซึงประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่ตลอด
ไป โดยจ่ายเป็นค่าซือวัสดุต่างๆในการดําเนินงาน วัสดุตกแต่งสถานที ค่า
ดอกไม้ ค่าพลุ ไฟพะเนียง เวที  ค่าโล่รางวัล วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าปัจจัยและเครืองไทยธรรม  ค่าของขวัญของ
รางวัล  เงินรางวัล  ค่าติดตังมิเตอร์ชัวคราว  ค่าเช่ามิเตอร์  ค่ากระแส
ไฟฟ้า  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่านําปานะ ค่าดอกไม้ค่าตอบแทนผู้เข้า
ประกวด  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนพิธีกร  
เจ้าหน้าทีรักษาความสงบเรียบร้อย  ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างแสดงดารา
ศิลปิน  ค่าตกแต่งรถยนต์ ค่ายานพาหนะและเชือเพลิงค่าประชา
สัมพันธ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
การโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 125 ลําดับ
ที 2
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หิน จํานวน 100,000 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 
งาน ตามพระราชบัญญัติ ดังนี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 125 ลําดับ
ที 3
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติและศาสนา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันมาฆบูชา  วันปิยะมหาราช  วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  วันปีใหม่  องค์กฐิน เป็นต้น หรืองานกิจการต่างๆของ
เทศบาลตําบล และรวมถึงค่าอุปกรณ์ทีใช้ในการตกแต่งเวทีสถานที  รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้เกียวกับงานนี ตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 146 ลําดับ
ที 8
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โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถินการแข่งขันตีกลองปูจา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถินการแข่งขันตีกลองปูจา เพือเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าพาหนะ ค่าทีพักสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นสําหรับโครงการนี เพือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในอันทีจะสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเอง  สร้างความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิน และเป็นการสร้างความกระตือรือร้น
ในการทํางานให้แก่นักเรียน นอกจากนียังเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ท้องถินเพือเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นทีประจักษ์ต่อไป  ตามพระราช
บัญญัติและหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 16 ลําดับที 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,311,400 บาท
งบลงทุน รวม 2,311,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา  ค่าปรับปรุง
ถนน ฯลฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,011,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก 11 จุด บริเวณหน้าบ้านนายอานนท์ 
ปินแก้ว  บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที 6

จํานวน 292,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พัก 11 จุด บริเวณหน้าบ้านนายอานนท์ ปินแก้ว บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่
ที 6 วางท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 95 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน  โดยนํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 61 ลําดับที 17
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก 14 จุด บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ 
นํานนท์ ไหล่หิน  หมู่ที 2

จํานวน 299,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พัก 14 จุด บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ นํานนท์ ไหล่หิน หมู่ที 2 วางท่อ
ระบายนํา เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร รายละเอียดตาม
แปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2 หน้า 12 ลําดับที 6
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โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบริเวณสามแยก
หน้าวัดบ้านกิว หมู่ที 5

จํานวน 300,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติก
คอนกรีตบริเวณสามแยกหน้าวัดบ้านกิว หมู่ที 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 63 ลําดับ
ที 24

โครงการเสิรมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  บริเวณสามแยก
ทางไปโรงเรียนแม่ฮวก หมู่ที 3

จํานวน 300,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติก
คอนกรีต บริเวณสามแยกทางไปโรงเรียนแม่ฮวก หมู่ที 3 ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ไหล่หิน
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 63 ลําดับ
ที 24

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและเสาซุ้มประตูวัฒนธรรม บ้านเข้าซ้อน 
หมู่ 1

จํานวน 518,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและเสาซุ้มประตู
วัฒนธรรม บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ไหล่หิน  โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้า 70 ลําดับที 55
โครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัด
บ้านเข้าซ้อน หมู่ที 1

จํานวน 300,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัสติก
คอนกรีต บริเวณหน้าวัดบ้านเข้าซ้อน หมู่ที 1  ถนนกว้าง 3
 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 591
 ตารางเมตร  ลานกว้างเฉลีย 4.40 เมตร ยาวโดยเฉลีย 78
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร ร
วาม 930 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยนํามาจากแผน
พัฒนาตําบลสีปี พ.ศ. 2561-2654 หน้า 63 ลําดับที 24
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 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 ตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171 ลําดับ
ที 15

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายใช้จ่าย
ตามรายการบัญชีจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น ค่าจัดซือพันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุ
ทางการเกษตรต่างๆ ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,865,070 บาท
งบกลาง รวม 13,865,070 บาท
งบกลาง รวม 13,865,070 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
เทศบาล  คํานวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตามพระราช
บัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9
 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท. 0809.5/ว
.81 ลงวันที 10 กรกฏาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ จํานวน  1,080 คน  ในอัตราขันบันได  สําหรับผู้สูงอายุ  60 – 69
 ปี, อายุ 70 – 79 ปี , อายุ 80 - 89 ปี และอายุ  90 ปีขึนไป  ตามระเบียบ
และหนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0810.6
/ว146 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรืองการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0810.6
/ว146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ 
พ.ศ. 2560
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรืองการซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ(สํานัก
ปลัดเทศบาล)
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 134 ลําดับ
ที 1
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ  จํานวน  300 คนจํานวน 2,800,000.- บาท ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที2 พ.ศ.2559
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที 15 มกราคม พ.ศ.2556      เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว3609 ลงวันท2ี4
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้แก่คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที2) พ.ศ.2559 
6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรืองแนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด มท
 0891.3/1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทาง
การตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 134 ลําดับ
ที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน  ๒๕ คน  คนละ ๕๐๐ 
บาทต่อเดือน รวมเป็นจํานวนเงิน 150,000.- บาท ดังนี  
1.กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสนุนรายจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 135 ลําดับ
ที 4
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สํารองจ่าย จํานวน 228,290 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยทีไม่สามารถคาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าได้ และเหตุความจําเป็นอืนตามอํานาจหน้าที ทีไม่มีงบ
ประมาณรองรับ  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ ดังนี 1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที2และ3) พ.ศ. 2543
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4 /ว667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2554 เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมเฉียบ
พลัน นําป่าไหลหลาก นําล้นตลิง 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 เรืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558 เรืองการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกัน
อุทกภัย นําท่วมเฉียบพลัน นําป่าไหล่หลาก และดินถล่ม
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว843 ลงวันที 28 เมษายน 2559 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 เรือง การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักและวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 276,880 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.2560) 16,097,484.41 ตังจ่ายเป็น
เงิน 26,900.- บาท
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
               เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน  ตังจากเงินรายได้ค่า
ปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ตังจ่ายเป็นเงิน 1,000.- บาท
3.สมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ
               เพือสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที 
28 มิถุนายน 2549 ตังจ่ายเป็นเงิน  200,000.- บาท
4.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
               เพือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยสมทบกลุ่มออมบุญวัน
ละหนึงบาทเพือสวัสดิการชุมชนตําบลไหล่หิน ตังจ่ายเป็นเงิน 10,000
.- บาท โดยนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า135
 ลําดับที 5
5. ค่าเช่าทีดินพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที ลป.689(บางส่วน)ตําบลไหล่
หิน
     1) วันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ต้องชําระค่า
เช่าเป็นเงิน ปีละ 35,460.- บาท 
      2) ชําระค่าธรรมเนียมการจัดให้ค่าเช่าทีดิน เป็นเงิน 3,320.- บาท
      3) ชําระค่าธรรมเนียมการรังวัดทีดิน เป็นเงิน 200.- บาท
รวมเป็นจํานวนเงิน 38,980.- บาท
ตามหนังสืออําเภอเกาะคา ที ลป 0218.1/1055 ลงวันที 23
 มีนาคม 2561  เรือง การจัดให้เช่าทีราชพัสดุเพือใช้เป็นทีก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มา บ้านเข้าซ้อน หมู่ที 1 ตําบลไหล่
หิน
     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ  ตามกฎหมายและหนังสือสัง
การ
ดังนี
1)พระรากฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืนๆ
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที 3
 มิถุนายน 2537
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว1095 ลงวันที 27
 กันยายน 2525 เรือง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 368,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
อัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดสะสม โดยเทศบาลประมาณการรายรับเป็น 37,500,000
.- บาท
หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 19,055,000.- บาท  คง
เหลือ 18,445,000.- บาท จึงตังเป็นรายจ่ายเป็นเงิน 368,900.- บาท 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการดังนี
1)กฏกระทรวงฉบับที 4 (พ.ศ.2542) ออกตาม พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญฯ พ.ศ. 2500 และตามหนังสือที มท. 0313.4/ว1187 ลงวันที 24
 พฤษภาคม 2542
2)พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน พ.ศ. 2500
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2546
4)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 
5)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559
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