
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 170,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

315,400

สํารองจ่าย 400,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือนพนักงาน 700,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000

ค่าเช่าบ้าน 90,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 170,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

315,400

สํารองจ่าย 400,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,491,000 1,491,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

200,000 200,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 696,000 696,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 73,000 73,000

เงินเดือนพนักงาน 4,470,000 5,170,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 193,000 193,000

เงินประจําตําแหน่ง 151,200 193,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,000 75,000

ค่าเบียประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

140,000 145,000

ค่าเช่าบ้าน 356,800 446,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 600,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บข้อมูลพืนฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลไหล่
หิน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ชุมชนหน้าอยู่คู่
คุณภาพชีวิตทีดี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลเคลือนที 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแนะ
แนวอาชีพกิจกรรม
สร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิน

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 35,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,395,000 1,995,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บข้อมูลพืนฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลไหล่
หิน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ชุมชนหน้าอยู่คู่
คุณภาพชีวิตทีดี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลเคลือนที 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแนะ
แนวอาชีพกิจกรรม
สร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิน

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการศึกษาดูงาน 
ตามแนวปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ
พัฒนาศักยภาพ การ
บริหารงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน เจ้าหน้าที 
และผู้นําชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบ
คุมโรคไข้เลือดออก

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบ
คุมโรคติดต่อตามฤดู
กาล

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และผุ้ดูแลคน
พิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กโดยชุมชนตําบล
ไหล่หิน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
แรงกายใจสานสายใย
ผูกพัน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวา
เลนไทน์ปลอดเอดส์ 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
อายุอย่างภาคภูมิใจ สูง
วัยอย่างมีศักดิศรี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการศึกษาดูงาน 
ตามแนวปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ
พัฒนาศักยภาพ การ
บริหารงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน เจ้าหน้าที 
และผู้นําชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบ
คุมโรคไข้เลือดออก

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบ
คุมโรคติดต่อตามฤดู
กาล

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และผุ้ดูแลคน
พิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กโดยชุมชนตําบล
ไหล่หิน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
แรงกายใจสานสายใย
ผูกพัน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวา
เลนไทน์ปลอดเอดส์ 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
อายุอย่างภาคภูมิใจ สูง
วัยอย่างมีศักดิศรี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและลดความ
รุนแรงในเด็กและสตรี

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้และ
แก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์วัดไหล่
หิน

120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญของชาติและ
ศาสนา

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายอบรม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
กับวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

ค่าใช้จ่ายอบรม
โครงการส่งเสริมอาชีพ 100,000

ค่าธรรมเนียม และค่า
ลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 40,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์
ตําบลไหล่หิน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและลดความ
รุนแรงในเด็กและสตรี

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้และ
แก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์วัดไหล่
หิน

120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญของชาติและ
ศาสนา

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 230,000 270,000

ค่าใช้จ่ายอบรม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
กับวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

ค่าใช้จ่ายอบรม
โครงการส่งเสริมอาชีพ 100,000

ค่าธรรมเนียม และค่า
ลงทะเบียน 200,000 200,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 50,000 90,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000 10,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์
ตําบลไหล่หิน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หิน

10,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในเขตเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

350,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เครียข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าพร้อมจัด
ซือวัสดุ

โครงการไทคัฟ 
มหกรรมกีฬาท้องถิน 20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการประชารวมใจ
ปลูกป่ารักษาสิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โครงการป้องกันและ
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล

โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระ
ราชดําริ

20,000

โครงการผักสวนครัว 3,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผู้นํา
ออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หิน

10,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในเขตเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

350,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เครียข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าพร้อมจัด
ซือวัสดุ

30,000 30,000

โครงการไทคัฟ 
มหกรรมกีฬาท้องถิน 20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000 20,000

โครงการประชารวมใจ
ปลูกป่ารักษาสิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล 30,000 30,000

โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระ
ราชดําริ

20,000

โครงการผักสวนครัว 3,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผู้นํา
ออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

70,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 18,000

โครงการยกระดับ
มาตรฐานผู้ประกอบ
การตาม พรบ.สาธารณ
สุข พ.ศ.2535

20,000

โครงการรณรงค์ต่า
ต้านยาเสพติด 20,000

โครงการลําปางนคร
แห่งความสุขและสุจริต 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการวันเทศบาล 
ประจําปี 2559

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพบผู้ปกครอง 5,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรม(สามเณร)

30,000

โครงการส่งเสริมรัก
ดนตรีไทย 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

300,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

70,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 18,000

โครงการยกระดับ
มาตรฐานผู้ประกอบ
การตาม พรบ.สาธารณ
สุข พ.ศ.2535

20,000

โครงการรณรงค์ต่า
ต้านยาเสพติด 20,000

โครงการลําปางนคร
แห่งความสุขและสุจริต 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการวันเทศบาล 
ประจําปี 2559 30,000 30,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพบผู้ปกครอง 5,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรม(สามเณร)

30,000

โครงการส่งเสริมรัก
ดนตรีไทย 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

300,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างบทบาท
และพืนทีสร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการสืบสาร
ภูมิปัญญาท้องถิน 3,000

โครงการไหล่หินต้าน
ยาเสพติด

โครงการไหล่หินฟุต
ซอลคัฟ ต้านภัยยาเสพ
ติด(บ้านไหล่หิน)

30,000

โครงการไหล่หินสตรี
ทซอคเกอร์(บ้านเข้า
ซ้อน)

20,000

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน

50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง
โครงการออกร้านส่ง
เสริมสินค้าหนึงตําบล
หนึงผลิตภัณฑ์และจัด
งานนิทรรศการในงาน
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช นครลําปาง 
ประจําปี 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างบทบาท
และพืนทีสร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการสืบสาร
ภูมิปัญญาท้องถิน 3,000

โครงการไหล่หินต้าน
ยาเสพติด 30,000 30,000

โครงการไหล่หินฟุต
ซอลคัฟ ต้านภัยยาเสพ
ติด(บ้านไหล่หิน)

30,000

โครงการไหล่หินสตรี
ทซอคเกอร์(บ้านเข้า
ซ้อน)

20,000

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน

50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง

10,000 10,000

โครงการออกร้านส่ง
เสริมสินค้าหนึงตําบล
หนึงผลิตภัณฑ์และจัด
งานนิทรรศการในงาน
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช นครลําปาง 
ประจําปี 2559

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 151,000 551,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 420,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 330,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 108,000

เครืองพิมพ์ 5,000

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 
บาน 4,500 9,000

ตู้ยา 400

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 3,000

พัดลมติดผนัง 8,400

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 
Stump Test

5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 420,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 340,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 180,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 70,000 70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 37,000 145,000

เครืองพิมพ์ 5,000

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 
บาน 9,000 22,500

ตู้ยา 400

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 3,000

พัดลมติดผนัง 8,400

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 
Stump Test

5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ผ้าม่าน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 
2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ(CAB)

688,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองขยายเสียงกลาง
แจ้ง 75,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 33,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายส่งนําดับเพลิง

หัวฉีดดับเพลิงแบบ
ด้ามปืน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อ
น้อยทน (ข้างศาลา
ประชาคมต่อเนือง)หมู่
ที 2

33,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาง
เขียว ตาคํา หมู่ที 6

30,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาง
สมพร หมู่ที 6

39,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณบ้าน
นายสวิง หมู่ที 6

13,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้าน นายประสงค์ หมู่
ที 4

110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ผ้าม่าน 60,000 60,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 
2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ(CAB)

688,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองขยายเสียงกลาง
แจ้ง 75,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 33,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายส่งนําดับเพลิง 14,000 14,000

หัวฉีดดับเพลิงแบบ
ด้ามปืน 27,000 27,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยบ้านพ่อ
น้อยทน (ข้างศาลา
ประชาคมต่อเนือง)หมู่
ที 2

33,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาง
เขียว ตาคํา หมู่ที 6

30,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาง
สมพร หมู่ที 6

39,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณบ้าน
นายสวิง หมู่ที 6

13,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้าน นายประสงค์ หมู่
ที 4

110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้าน นายยศกร จอม
แปง หมู่ที 2

58,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนายถนอม บ้าน
เข้าซ้อน หมู่ที 1

21,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนายสุบัน หมู่ที 4

134,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา บริเวณข้างวัด
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่
ที 4

109,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา บริเวณสามแยก
หนองห้า หมู่ที 3

58,000

โครงการวางท่อระบาย
นําข้ามถนนเลียบลํานํา
แม่แก้ หมู่ที 5

19,000

โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
บริเวณบ้านสันติสุข

203,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 5,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 550,000 97,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 704,000

รวม 1,051,200 50,000 1,677,000 545,000 1,098,000 2,954,500 447,500 1,932,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้าน นายยศกร จอม
แปง หมู่ที 2

58,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนายถนอม บ้าน
เข้าซ้อน หมู่ที 1

21,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
บ้านนายสุบัน หมู่ที 4

134,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา บริเวณข้างวัด
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่
ที 4

109,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา บริเวณสามแยก
หนองห้า หมู่ที 3

58,000

โครงการวางท่อระบาย
นําข้ามถนนเลียบลํานํา
แม่แก้ หมู่ที 5

19,000

โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
บริเวณบ้านสันติสุข

203,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 21,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 45,000

เงินอุดหนุนเอกชน 647,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 734,000

รวม 271,000 11,823,000 21,850,000
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