
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 276,880

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 40,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

368,900

สํารองจ่าย 228,290

เบียยังชีพคนพิการ 2,800,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 320,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 17,000

เงินเดือนพนักงาน 730,000 1,200,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 45,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 276,880

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 40,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

368,900

สํารองจ่าย 228,290

เบียยังชีพคนพิการ 2,800,000

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 324,000 860,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 77,000

เงินเดือนพนักงาน 4,900,000 6,830,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 230,000 230,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 140,000
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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

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000

ค่าเช่าบ้าน 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 500,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
รุ่นใหม่ร่วมยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลเคลือนที 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบ
คุมโรคไข้เลือดออก

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบ
คุมโรคติดต่อตามฤดู
กาล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 432,000 532,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 8,000 11,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,240,000 2,740,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายการดําเนิน
งานของศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลไหล่หิน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
รุ่นใหม่ร่วมยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลเคลือนที 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบ
คุมโรคไข้เลือดออก

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบ
คุมโรคติดต่อตามฤดู
กาล

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
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพระยะ
สันแก่คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการยก
ระดับมาตรฐานผู้
ประกอบการตาม พรบ
.สาธารณสุข พ.ศ
.2535

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมคุณภาพอนามัย
สิงแวดล้อม

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
อายุอย่างภาคภูมิใจ สูง
วัยอย่างมีศักดิศรี

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์วัดไหล่
หิน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญของชาติและ
ศาสนา

80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าธรรมเนียม และค่า
ลงทะเบียน 30,000 20,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพระยะ
สันแก่คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการยก
ระดับมาตรฐานผู้
ประกอบการตาม พรบ
.สาธารณสุข พ.ศ
.2535

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมคุณภาพอนามัย
สิงแวดล้อม

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
อายุอย่างภาคภูมิใจ สูง
วัยอย่างมีศักดิศรี

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์วัดไหล่
หิน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญของชาติและ
ศาสนา

80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 180,000 220,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 300,000 300,000

ค่าธรรมเนียม และค่า
ลงทะเบียน 170,000 220,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000 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

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หิน

3,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลไหล่หิน 100,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในเขตเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า
โครงการดําเนิน
กิจกรรมตามนโยบาย
ของรัฐและกระทรวง
มหาดไทย

20,000

โครงการเด็กดีมี
คุณธรรมนํา
ประชาธิปไตย ห่างไกล
ยาเสพติด

3,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

20,000

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาลตําบลไหล่หิน
โครงการ
ประชาธิปไตยสร้างได้
ตามแนวทางประชารัฐ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน 10,000 10,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่หิน

3,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลไหล่หิน 100,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในเขตเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 10,000 10,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

15,000 15,000

โครงการดําเนิน
กิจกรรมตามนโยบาย
ของรัฐและกระทรวง
มหาดไทย

20,000

โครงการเด็กดีมี
คุณธรรมนํา
ประชาธิปไตย ห่างไกล
ยาเสพติด

3,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

20,000

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาลตําบลไหล่หิน

100,000 100,000

โครงการ
ประชาธิปไตยสร้างได้
ตามแนวทางประชารัฐ

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

โครงการปรับปรุง
แหล่งนํา การกําจัดผัก
ตบชวา

โครงการปลูกป่าและ
สร้างฝายแม้ว เทิดพระ
เกียรติฯ

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล

โครงการป้องกัน
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระ
ราชดําริ

20,000

โครงการเปิดประตูสู่
วัฒนธรรมอาเซียน 5,000

โครงการผลิตสือและ
จัดทําสืออุปกรณ์การ
ศึกษาจากเศษวัสดุ

3,000

โครงการผักสวนครัว 3,000

โครงการฝึกอาสา
สมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

10,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 18,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลไหล่หิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
บทบาทสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุง
แหล่งนํา การกําจัดผัก
ตบชวา

50,000 50,000

โครงการปลูกป่าและ
สร้างฝายแม้ว เทิดพระ
เกียรติฯ

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล 5,000 5,000

โครงการป้องกัน
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

30,000

โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระ
ราชดําริ

20,000

โครงการเปิดประตูสู่
วัฒนธรรมอาเซียน 5,000

โครงการผลิตสือและ
จัดทําสืออุปกรณ์การ
ศึกษาจากเศษวัสดุ

3,000

โครงการผักสวนครัว 3,000

โครงการฝึกอาสา
สมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

10,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 18,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลไหล่หิน

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
บทบาทสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

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

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่อง
เทียวตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษา 3,000

โครงการมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน 10,000

โครงการรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด 20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพบผู้ปกครอง 3,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรม(สามเณร)

30,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถินการแข่งขันตี
กลองปูจา

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านเทคโนโลยี
พลังงาน

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาอาชีพ 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

23,730

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

186,200

โครงการสร้างบทบาท
และพืนทีสร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่อง
เทียวตําบลไหล่หิน

20,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษา 3,000

โครงการมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน 10,000

โครงการรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด 20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 100,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพบผู้ปกครอง 3,000

โครงการส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรม(สามเณร)

30,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถินการแข่งขันตี
กลองปูจา

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านเทคโนโลยี
พลังงาน

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาอาชีพ 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

23,730

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ไหล่หิน

186,200

โครงการสร้างบทบาท
และพืนทีสร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน
ตําบลไหล่หิน

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

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้กับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่
หิน(ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง)

3,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน(โตไปไม่
โกง)

3,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือทบทวน
บูรณาการจัดทําแผน
พัฒนาและแผนชุมชน

20,000

โครงการหนูน้อย 
AEC 3,000

โครงการให้ความรู้แก่
พนักงานและ
ประชาชนทัวไป เรือง 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ
.2540
โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน

50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง
โครงการอบรมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้กับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลไหล่
หิน(ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง)

3,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลไหล่หิน(โตไปไม่
โกง)

3,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือทบทวน
บูรณาการจัดทําแผน
พัฒนาและแผนชุมชน

20,000

โครงการหนูน้อย 
AEC 3,000

โครงการให้ความรู้แก่
พนักงานและ
ประชาชนทัวไป เรือง 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ
.2540

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน

50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง

10,000 10,000

โครงการอบรมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

โครงการออกร้านส่ง
เสริมสินค้าหนึงตําบล
หนึงผลิตภัณฑ์และจัด
งานนิทรรศการในงาน
น้อมรําลึกสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช นคร
ลําปาง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 429,100

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกร้านส่ง
เสริมสินค้าหนึงตําบล
หนึงผลิตภัณฑ์และจัด
งานนิทรรศการในงาน
น้อมรําลึกสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช นคร
ลําปาง

40,000 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000 350,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 429,100

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 210,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 180,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 50,000 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันทีพิมพ์ : 24/8/2561  10:43:29 หน้า : 16/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเจาะคอนกรีตคอ
ริง 85,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง

300,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

จอรับภาพ  ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครืองเล่นดนตรีไทย

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะเหล็ก
เคลือบไนล่อน 5,000

ล้อวัดระยะทาง 13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี 7,500 7,500

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก 4,500 4,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 4,500 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 32,000 32,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเจาะคอนกรีตคอ
ริง 85,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง

300,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 30,300 30,300

จอรับภาพ  ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 21,800 21,800

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครืองเล่นดนตรีไทย 12,000 12,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะเหล็ก
เคลือบไนล่อน 5,000

ล้อวัดระยะทาง 13,000
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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

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก 11 จุด 
บริเวณหน้าบ้านนาย
อานนท์ ปินแก้ว  บ้าน
ไหล่หินตะวันตก หมู่ที 
6

292,000

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก 14 จุด 
บริเวณหน้าบ้านนาย
ประสิทธิ นํานนท์ ไหล่
หิน  หมู่ที 2

299,000

โครงการเสริมผิวถนน
ลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีตบริเวณ
สามแยกหน้าวัดบ้าน
กิว หมู่ที 5

300,500

โครงการเสิรมผิวถนน
ลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต  บริเวณ
สามแยกทางไปโรง
เรียนแม่ฮวก หมู่ที 3

300,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงหลังคาและเสาซุ้ม
ประตูวัฒนธรรม บ้าน
เข้าซ้อน หมู่ 1

518,800

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนและผิวลานด้วย
แอสฟัสติกคอนกรีต 
บริเวณหน้าวัดบ้านเข้า
ซ้อน หมู่ที 1

300,600

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก 11 จุด 
บริเวณหน้าบ้านนาย
อานนท์ ปินแก้ว  บ้าน
ไหล่หินตะวันตก หมู่ที 
6

292,000

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก 14 จุด 
บริเวณหน้าบ้านนาย
ประสิทธิ นํานนท์ ไหล่
หิน  หมู่ที 2

299,000

โครงการเสริมผิวถนน
ลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีตบริเวณ
สามแยกหน้าวัดบ้าน
กิว หมู่ที 5

300,500

โครงการเสิรมผิวถนน
ลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต  บริเวณ
สามแยกทางไปโรง
เรียนแม่ฮวก หมู่ที 3

300,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงหลังคาและเสาซุ้ม
ประตูวัฒนธรรม บ้าน
เข้าซ้อน หมู่ 1

518,800

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนและผิวลานด้วย
แอสฟัสติกคอนกรีต 
บริเวณหน้าวัดบ้านเข้า
ซ้อน หมู่ที 1

300,600

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
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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

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าพร้อมแสง
สว่างโดยใช้หลอด 
LED ภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

300,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัยประเมิน
เทศบาล
ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000

โครงการเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พืนที
เกษตรกรรม 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่
ที 4

300,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 732,000

รวม 13,865,070 40,000 2,311,400 490,000 410,000 2,849,000 380,000 3,324,030
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าพร้อมแสง
สว่างโดยใช้หลอด 
LED ภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลไหล่หิน

300,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัยประเมิน
เทศบาล

20,000 20,000

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000

โครงการเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พืนที
เกษตรกรรม 
บ้านมะกอก-นาบัว หมู่
ที 4

300,000

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 732,000

รวม 250,000 13,580,500 37,500,000
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