
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตําบลไหล่หิน

อําเภอ เกาะคา   จังหวัดลําปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 21,650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,875,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,741,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,187,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 579,600 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 100,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 100,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 165,600 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,242,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,554,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,618,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 214,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,028,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 610,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,023,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 180,000 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,647,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,037,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 170,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 256,800 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 188,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 17,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 19,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,800 บาท
งบลงทุน รวม 220,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองขยายเสียงพร้อมลําโพง 1 ชุด จํานวน 60,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 14,000 บาท
เครืองพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 11,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 75,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 870,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 870,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 850,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,582,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,112,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,112,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าพร้อมจัดซือวัสดุ จํานวน 30,000 บาท
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 922,200 บาท
งบบุคลากร รวม 492,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 492,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 282,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 165,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 401,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ 5  รัว ไหล่หินต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบผู้ปกครอง จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,200 บาท
งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูป จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 14,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,455,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 804,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 354,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 18,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 336,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 450,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 650,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลไหล่หิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนน่าอยู่คู่คุณภาพชีวิตทีดี จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดุกาล จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการวาเลนไทน์ปลอดเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และด็ก จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ  สูงวัยอย่างมีศักดิศรี จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดซ้อมแนวทางการดําเนินกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,720,000 บาท
งบบุคลากร รวม 930,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 930,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 585,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 75,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 745,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
บันไดสไลด์ จํานวน 10,000 บาท
แบบหล่อคอนกรีต จํานวน 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะ จํานวน 7,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 14,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 615,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของหอยเชอรี จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวอาชีพ  กิจกรรมสร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงฯ

จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท สตรี จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดความรุนแรงในเด็ก
และสตรี

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 105,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตําบลไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 355,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการยอคุณลํานํายาว จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติและศาสนา จํานวน 80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,364,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,364,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,214,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน  ค สล. ซอยบ้านนางเฮือนคํา   คันทะวงค์ หมู่ที  1 จํานวน 20,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนางเจียน  ศรีลิวงค์   หมู่ที  1 จํานวน 51,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนางผัดแก้ว  คําฟู  หมู่ที  1 จํานวน 46,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนายปีแก้ว  ฉันโท  หมู่ที  1 จํานวน 42,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านยายเฮือน    คําฟู  หมู่ที  1 จํานวน 189,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ป่าช้าบ้านเข้าซ้อน  หมู่ที  1 จํานวน 83,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเฉลิม    คํามี   หมู่ที  5 จํานวน 92,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายชัยชนะ   โลชา   หมู่ที  4 จํานวน 46,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทน   นํานนท์   หมู่ที 4 จํานวน 41,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทัน    บุญเรือง  หมู่ที  6 จํานวน 41,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเทียน   ไสยวงค์   หมู่ที  1 จํานวน 30,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญทัน    เทพวงค์   หมู่ที  4 จํานวน 30,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายมงคล   พุทธสอน  หมู่ที  5 จํานวน 96,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายมรุเดช  สมนารี  หมู่ที  1 จํานวน 106,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสนัน     นํานนท์   หมู่ที  4 จํานวน 80,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมาน   สุกใส   หมู่ที   4 จํานวน 80,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสุบิน    จําปา   หมู่ที  4 จํานวน 32,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอาคม     อินปัน   หมู่ที  5 จํานวน 49,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อน้อยจันทร์    บุญเรือง หมู่ที 2 จํานวน 80,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน   (ข้างศาลาประชาคม) หมู่
ที  2

จํานวน 66,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้าน อ.ธรนิน (ต่อเนือง) หมู่ที  1 จํานวน 78,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสํานักงาน   หมู่ที  2 จํานวน 83,000 บาท
โครงกา◌่รก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมควร  โกษาวัง  หมู่ที  1 จํานวน 60,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสามารถ มโนนัย  หมู่ที 1 จํานวน 48,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ศสล. ซอยบ้านนางบุญหนา    พุทธสอน  หมู่ที  1 จํานวน 30,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนน  คสล. เลียบแม่นํายาว บ้านไหล่หิน หมู่ที  2 จํานวน 135,000 บาท
โครงการปรับปรุงพืนอาคารสํานักงาน  พืนทีไม่น้อยกว่า  115  ตารางเมตร  
หมู่ที  2

จํานวน 60,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนํา  บริเวณหน้าบ้านนางป้อง  แผ่นคํา  มาเชือมต่อท่อ
ระบายนําเดิม หมู่ที   3

จํานวน 51,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนํา บริเวณสามแยกหนองห้า  หมู่ที  3 จํานวน 244,000 บาท
โครงการวางท่อระบายนําข้ามลําห้วยร่องปู่สาม  บริเวณทีนา  นายสนัน     
เรืองฤทธิ  หมู่ที  6

จํานวน 125,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 765,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 725,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 725,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 725,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,066,800 บาท
งบกลาง รวม 1,066,800 บาท
งบกลาง รวม 1,066,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 341,800 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 172,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 303,000 บาท
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