
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 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

303,000

สํารองจ่าย 288,500

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 226,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000

เงินเดือนพนักงาน 819,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าเบียประชุม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

303,000

สํารองจ่าย 288,500

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)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,534,000 1,760,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,000 14,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 216,000 252,000

เงินเดือนพนักงาน 3,886,000 4,705,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 160,000 160,000

เงินประจําตําแหน่ง 126,000 168,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 45,000

ค่าเบียประชุม 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000

ค่าเช่าบ้าน 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 240,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์วัดไหล่
หินหลวง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญของชาติและ
ศาสนา

25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการบวง
สรวงสิงศักดิสิทธิใน
เทศบาล

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

150,000 155,000

ค่าเช่าบ้าน 290,000 380,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 35,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,494,000 1,734,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์วัดไหล่
หินหลวง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญของชาติและ
ศาสนา

25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการบวง
สรวงสิงศักดิสิทธิใน
เทศบาล

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

โครงการการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล

30,000

โครงการการศึกษาเพือ
ต่อต้านยาเสพติด(เด็ก
นักเรียน D.A.R.E.)
โครงการกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 10,000

โครงการแก้ไขปัญหา
การระบาดของหอย
เชอรี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ตําบล
ไหล่หิน

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลไหล่หิน

30,000

โครงการจัดทําแบบ
ฝึกหัดทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดอย่างสร้างสรรค์

2,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าพร้อมจัด
ซือวัสดุ
โครงการชุมชนหน้าอยู่
คู่คุณภาพชีวิตทีดี 50,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 30,000

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

30,000

โครงการปลูกป่า 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล

30,000

โครงการการศึกษาเพือ
ต่อต้านยาเสพติด(เด็ก
นักเรียน D.A.R.E.)

30,000 30,000

โครงการกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 10,000

โครงการแก้ไขปัญหา
การระบาดของหอย
เชอรี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ตําบล
ไหล่หิน

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลไหล่หิน

30,000

โครงการจัดทําแบบ
ฝึกหัดทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดอย่างสร้างสรรค์

2,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าพร้อมจัด
ซือวัสดุ

30,000 30,000

โครงการชุมชนหน้าอยู่
คู่คุณภาพชีวิตทีดี 50,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 30,000

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

30,000

โครงการปลูกป่า 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

โครงการป้องกันและ
แก้ไขการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล
โครงการผลิตสือ และ
จัดทําสืออุปกรณ์การ
ศึกษาจากเศษวัสดุ

4,000

โครงการผักสวนครัว 5,000

โครงการฝึกทบทวนอา
สามัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปิฏิบัติการพัฒนาผู้นํา
ออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน

10,000

โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เพือพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
งานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
เจ้าหน้าที และผู้นํา
ชุมชน

200,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน โรคพิษสุนัข
บ้า

70,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคไข้เลือดออก

70,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 18,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กโดย
ชุมชนตําบลไหล่หิน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล 30,000 30,000

โครงการผลิตสือ และ
จัดทําสืออุปกรณ์การ
ศึกษาจากเศษวัสดุ

4,000

โครงการผักสวนครัว 5,000

โครงการฝึกทบทวนอา
สามัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปิฏิบัติการพัฒนาผู้นํา
ออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน

10,000

โครงการฝึกอบรมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เพือพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
งานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
เจ้าหน้าที และผู้นํา
ชุมชน

200,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน โรคพิษสุนัข
บ้า

70,000

โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคไข้เลือดออก

70,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 18,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กโดย
ชุมชนตําบลไหล่หิน

50,000
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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

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพือเพิมความ
รู้ความสามารถในการ
บริหารงาน

50,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษา 2,000

โครงการร่วมแรงกาย
ใจสานสายไยผูกพัน 60,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการวันเทศบาล 
ประจําปี 2558
โครงการวาาเลนไทน์
ปลอดเอดส์ 30,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพบผู้ปกครอง 5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็ก

5,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ก้าวไกลสู่อาเซียน

30,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสภา
นศึกษา อาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

300,000

โครงการสูงอายุอย่าง
ภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมี
ศักดิศรี

30,000

โครงการไหล่หินต้าน
ยาเสพติด

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  10:40:57 หน้า : 9/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพือเพิมความ
รู้ความสามารถในการ
บริหารงาน

50,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษา 2,000

โครงการร่วมแรงกาย
ใจสานสายไยผูกพัน 60,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการวันเทศบาล 
ประจําปี 2558 30,000 30,000

โครงการวาาเลนไทน์
ปลอดเอดส์ 30,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพบผู้ปกครอง 5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็ก

5,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ก้าวไกลสู่อาเซียน

30,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสภา
นศึกษา อาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

300,000

โครงการสูงอายุอย่าง
ภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมี
ศักดิศรี

30,000

โครงการไหล่หินต้าน
ยาเสพติด 50,000 50,000
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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

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน

51,000

โครงการอบรมจัดซ้อม
แนวทางการดําเนิน
กิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ลดความรุนแรงในเด็ก
และสตรี

30,000

โครงการออกร้านส่ง
เสริมสินค่าหนึงตําบล
หนึงผลิตภัณฑ์ และจัด
นิทรรศการงานเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ งาน
ฤดูหนาวและกาชาด
อําเภอเกาะคา ประจําปี 
2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 393,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน

51,000

โครงการอบรมจัดซ้อม
แนวทางการดําเนิน
กิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ลดความรุนแรงในเด็ก
และสตรี

30,000

โครงการออกร้านส่ง
เสริมสินค่าหนึงตําบล
หนึงผลิตภัณฑ์ และจัด
นิทรรศการงานเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ งาน
ฤดูหนาวและกาชาด
อําเภอเกาะคา ประจําปี 
2557

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 55,000 85,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 400,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 393,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 210,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

วันทีพิมพ์ : 29/8/2560  10:40:57 หน้า : 12/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 15,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล

เครืองพิมพ์เลเซอร์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บันไดสไลด์ 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาตําบลไหล่หิน 1,184,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

200,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถสํานักงาน
เทศบาลตําบลไหล่หิน

369,000

โครงการก่อสร้างลํา
เหมือง ค.ส.ล. รูปตัว
แอล บริเวณลําเหมือง
ทุ่งเตียม

219,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 150,000 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 15,000 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล

25,000 25,000

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บันไดสไลด์ 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 110,000 160,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาตําบลไหล่หิน 1,184,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

200,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถสํานักงาน
เทศบาลตําบลไหล่หิน

369,000

โครงการก่อสร้างลํา
เหมือง ค.ส.ล. รูปตัว
แอล บริเวณลําเหมือง
ทุ่งเตียม

219,000
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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

โครงการก่อสร้างศาล
พระพรหม พระภูมิ 
และเจ้าที เทศบาล
ตําบลไหล่หิน

91,600

โครงการปรับปรุงเตา
เผาขยะพร้อมลาน
อเนกประสงค์

615,700

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 5,000 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน 105,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 648,000

รวม 996,500 50,000 2,729,500 385,000 835,000 1,945,000 420,000 1,654,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศาล
พระพรหม พระภูมิ 
และเจ้าที เทศบาล
ตําบลไหล่หิน

91,600

โครงการปรับปรุงเตา
เผาขยะพร้อมลาน
อเนกประสงค์

615,700

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 21,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 55,000

เงินอุดหนุนเอกชน 105,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 678,000

รวม 240,000 12,395,000 21,650,000
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