
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 250,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 119,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 81,800

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,051,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

168,126

สํารองจ่าย 220,854

เบียยังชีพคนพิการ 1,881,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 405,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 72,000

เงินเดือนพนักงาน 550,000 880,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 250,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 119,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 81,800

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,051,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

168,126

สํารองจ่าย 220,854

เบียยังชีพคนพิการ 1,881,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 367,000 746,000 1,626,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 12,000 12,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 118,000 226,000

เงินเดือนพนักงาน 770,000 3,440,000 5,640,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 157,000 157,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือบุตร 12,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

25,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

-  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 30,000

-  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ
1)    โครงการส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็ก

1)  โครงการแข่งขัน
กีฬาตําบลลําคอหงษ์ 200,000

1)  โครงการวันข้าว
ใหม่ปลามันร่วมกับ
อําเภอโนน
สูง/โครงการต่างๆ ฯลฯ 
ทีร่วมกับอําเภอโนนสูง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 60,000

เงินช่วยเหลือบุตร 12,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

70,000 205,000 350,000

ค่าเช่าบ้าน 205,000 277,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 123,000 820,000 983,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 15,000 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 60,000

-  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 30,000

-  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 30,000 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

40,000 40,000

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ 50,000 50,000

1)    โครงการส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็ก

30,000 30,000

1)  โครงการแข่งขัน
กีฬาตําบลลําคอหงษ์ 200,000

1)  โครงการวันข้าว
ใหม่ปลามันร่วมกับ
อําเภอโนน
สูง/โครงการต่างๆ ฯลฯ 
ทีร่วมกับอําเภอโนนสูง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ชรา /ผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาสต่างๆ

30,000

1) โครงการกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรม
ราชินีนาถฯ
1) โครงการประชา
สัมพันธ์การชํารุภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการ (กอง
คลัง)

1) โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ  "รัก
นํา  รักป่า รักแผ่นดิน" 
เพือการอนุรักษ์
ทรัพยากรนําและป่า
สร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนในการรักสิง
แวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที
เกียวข้อง

50,000

1) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค  ระงับ
โรคต่างๆ  เช่น  
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค/ระงับโรค
สายพันธ์ใหม่/โรค
ต่างๆ ฯลฯ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ชรา /ผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาสต่างๆ

30,000

1) โครงการกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรม
ราชินีนาถฯ

100,000 100,000

1) โครงการประชา
สัมพันธ์การชํารุภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการ (กอง
คลัง)

30,000 30,000

1) โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ  "รัก
นํา  รักป่า รักแผ่นดิน" 
เพือการอนุรักษ์
ทรัพยากรนําและป่า
สร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนในการรักสิง
แวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที
เกียวข้อง

50,000

1) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค  ระงับ
โรคต่างๆ  เช่น  
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค/ระงับโรค
สายพันธ์ใหม่/โรค
ต่างๆ ฯลฯ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.  โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล (ศบกต.) 
/โครงการต่างๆ ฯลฯ  
ทีเกียวกับศูนย์ฯ

60,000

1. โครงการ
ป้องกัน/รณรงค์  ปราบ
ปรามและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด/โครงการ
ต่างๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง
กับปัญหายาเสพติด   
ของประชาชนในพืนที

30,000

2)  โครงการแข่งขัน
กีฬา   ศพด. ตําบลลํา
คอหงษ์

30,000

2)  โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ  
"รักนํา  รักป่า รักแผ่น
ดิน" /โครงการต่างๆ 
ฯลฯ ทีเกียวข้อง

20,000

2)  โครงการอนุรักษ์
ประเพณีเข้าพรรษา 120,000

2) โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที ประจําปี 
พ.ศ. 2561

2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้นําหมู่
บ้าน กลุ่มผู้นําต่างๆ  
ข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง 
เกียวกับการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานต่างๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.  โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล (ศบกต.) 
/โครงการต่างๆ ฯลฯ  
ทีเกียวกับศูนย์ฯ

60,000

1. โครงการ
ป้องกัน/รณรงค์  ปราบ
ปรามและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด/โครงการ
ต่างๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง
กับปัญหายาเสพติด   
ของประชาชนในพืนที

30,000

2)  โครงการแข่งขัน
กีฬา   ศพด. ตําบลลํา
คอหงษ์

30,000

2)  โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ  
"รักนํา  รักป่า รักแผ่น
ดิน" /โครงการต่างๆ 
ฯลฯ ทีเกียวข้อง

20,000

2)  โครงการอนุรักษ์
ประเพณีเข้าพรรษา 120,000

2) โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที ประจําปี 
พ.ศ. 2561

5,000 5,000

2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้นําหมู่
บ้าน กลุ่มผู้นําต่างๆ  
ข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง 
เกียวกับการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานต่างๆ

250,000 250,000

วันทีพิมพ์ : 19/11/2561  11:00:45 หน้า : 8/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนใน
พืนที เช่น  โครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา 
เอดส์   โครงการส่ง
เสริมสุขภาวะของ
ประชาชนและ
โครงการด้านสุขภาพ
อืน ฯลฯ

50,000

2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.)
2.  โครงการ/ฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ 
/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที
เกียวข้อง

30,000

2. โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
ต่างๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง

30,000

3)  โครงการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 300,000

3) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี /โครงการต่างๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ

50,000

3) โครงการฝึกอบรม
เพิมความรู้พนักงาน
ส่วนตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนใน
พืนที เช่น  โครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา 
เอดส์   โครงการส่ง
เสริมสุขภาวะของ
ประชาชนและ
โครงการด้านสุขภาพ
อืน ฯลฯ

50,000

2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.)

300,000 300,000

2.  โครงการ/ฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ 
/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที
เกียวข้อง

30,000

2. โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
ต่างๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง

30,000

3)  โครงการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 300,000

3) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี /โครงการต่างๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ

50,000

3) โครงการฝึกอบรม
เพิมความรู้พนักงาน
ส่วนตําบล

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้กับประชาชน
ผู้เสียภาษีและผู้
ประกอบการ ในพืนที
ตําบลลําคอหงษ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561

3) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การ
พัฒนาข้าราชการครู)
3.  โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านการ
เกษตร /โครงการต่างๆ 
ฯลฯ  ทีเกียวข้อง

60,000

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
ข้อมูลความจําเป็นพืน
ฐาน แผนชุมชน  แผน
ยุทธศาสตร์ แผน
พัฒนาท้องถิน  ของ 
อบต.ลําคอหงษ์

30,000

4)  โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัน
สงกรานต์/วันผุ้สูงอายุ

150,000

4) โครงการจัดทํา
แผนทีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.ลําคอ
หงษ์

4) โครงการบริการจัด
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉินประจํา
ตําบล/โครงการต่างๆที
เกียวกับการบริการจัด
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉินประจําตําบล ฯลฯ

20,000

4) โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการประกอบ
อาชีพของประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้กับประชาชน
ผู้เสียภาษีและผู้
ประกอบการ ในพืนที
ตําบลลําคอหงษ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561

20,000 20,000

3) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การ
พัฒนาข้าราชการครู)

6,000 6,000

3.  โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านการ
เกษตร /โครงการต่างๆ 
ฯลฯ  ทีเกียวข้อง

60,000

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
ข้อมูลความจําเป็นพืน
ฐาน แผนชุมชน  แผน
ยุทธศาสตร์ แผน
พัฒนาท้องถิน  ของ 
อบต.ลําคอหงษ์

30,000

4)  โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัน
สงกรานต์/วันผุ้สูงอายุ

150,000

4) โครงการจัดทํา
แผนทีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.ลําคอ
หงษ์

200,000 200,000

4) โครงการบริการจัด
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉินประจํา
ตําบล/โครงการต่างๆที
เกียวกับการบริการจัด
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉินประจําตําบล ฯลฯ

20,000

4) โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการประกอบ
อาชีพของประชาชน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าราย
หัว)

4.  โครการเพาะ/ขยาย
พันธุ์พืช  ตมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง/โครงการต่างๆ 
ฯลฯ ทีเกียวข้อง

30,000

4. โครงการจัดฝึก
อบรม สร้างความ
สามัคคี
สมานฉันท์/โครงการ
ต่างๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง

20,000

5)  โครงการ
พัฒนาการบริหารทีมี
ประสิทธิภาพ

5.  โครการจัดตังศูนย์
เรียนรู้พืชผักสมุนไพร
พืนบ้าน/โครงการ
ต่างๆนลฯ ทีเกียวข้อง

30,000

6)  โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุน  
ด้านการพัฒนา สตรี 
และครอบครัว

6.  โครการด้านการ
คุ้มครอง  ดูแล  บํารุง
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมิตรกับสิง
แวดล้อมฯลฯ  เช่น  
การส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
/โครงการต่างๆฯลฯ ที
เกียวข้อง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าราย
หัว)

90,000 90,000

4.  โครการเพาะ/ขยาย
พันธุ์พืช  ตมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง/โครงการต่างๆ 
ฯลฯ ทีเกียวข้อง

30,000

4. โครงการจัดฝึก
อบรม สร้างความ
สามัคคี
สมานฉันท์/โครงการ
ต่างๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง

20,000

5)  โครงการ
พัฒนาการบริหารทีมี
ประสิทธิภาพ

10,000 10,000

5.  โครการจัดตังศูนย์
เรียนรู้พืชผักสมุนไพร
พืนบ้าน/โครงการ
ต่างๆนลฯ ทีเกียวข้อง

30,000

6)  โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุน  
ด้านการพัฒนา สตรี 
และครอบครัว

20,000 20,000

6.  โครการด้านการ
คุ้มครอง  ดูแล  บํารุง
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อมควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมิตรกับสิง
แวดล้อมฯลฯ  เช่น  
การส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
/โครงการต่างๆฯลฯ ที
เกียวข้อง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

7)  โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  ทีสนับสนุนการ
ดําเนินการกิจกรรมอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ

9)  โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เกียวกับการ
กําจัดขยะมูลฝอย/สิง
ปฏิกูล/นําเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราช
อาณาจักร
ค่าธรรมเนียม และค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 30,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา
โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันภัยหรือ
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ถัย
และอาสาสมัครกู้ชีพ

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ 
อปพร.

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

7)  โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  ทีสนับสนุนการ
ดําเนินการกิจกรรมอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ

20,000 20,000

9)  โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เกียวกับการ
กําจัดขยะมูลฝอย/สิง
ปฏิกูล/นําเสีย

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 600,000 600,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราช
อาณาจักร

100,000 100,000

ค่าธรรมเนียม และค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 20,000 100,000 150,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันภัยหรือ
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ถัย
และอาสาสมัครกู้ชีพ

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

70,000 70,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ 
อปพร.

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 160,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็ก 2 บาน  
จํานวน 2 หลัง

1) โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี  จํานวน 1 ชุด 5,000

1.1)  เครืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล  
(ขาว-ดํา)ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2560

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 100,000 180,000

วัสดุสํารวจ 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 35,000 75,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 400,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 980,000 980,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 45,000 110,000 185,000

วัสดุอืน 30,000 30,000

วัสดุการศึกษา 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 82,000 82,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,500 7,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็ก 2 บาน  
จํานวน 2 หลัง 11,000 11,000

1) โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี  จํานวน 1 ชุด 5,000

1.1)  เครืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล  
(ขาว-ดํา)ตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2560

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2)   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
4 ลินชัก    จํานวน  1 
หลัง

5,500

2) ตู้เอกสารบานเลือน 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
หลัง
3)   ถังนําไฟเบอร์กลา
ส  ขนาด  1,500 ลิตร  
จํานวน  1 ใบ

7,500

เก้าอีทํางาน

เครืองสแกนลายนิวมือ  
ชนิดเวลาเข้าออกงาน

ตู้เหล็ก  2 บาน มือจับ 
(มอก.)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลินชัก    จํานวน  1 
หลัง

ตู้เอกสาร (เหล็ก)  2 
บานมือจับ (มอก.)  
ตามแบบมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ตู้เอกสารบาน
เลือน(กระจก)  ขนาด  
5  ฟุต

โต๊ะกลมพับ  ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 180 ซม.  
จํานวน  25  ตัว

โต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย  แบบ
ปรับมุมมองสําหรับติด
ตังภายนอกอาคาร 
(Outdoor PTZ  
Network Camera) 
แบบที 2  จํานวน  1  
เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2)   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
4 ลินชัก    จํานวน  1 
หลัง

5,500

2) ตู้เอกสารบานเลือน 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
หลัง

10,000 10,000

3)   ถังนําไฟเบอร์กลา
ส  ขนาด  1,500 ลิตร  
จํานวน  1 ใบ

7,500

เก้าอีทํางาน 5,000 5,000

เครืองสแกนลายนิวมือ  
ชนิดเวลาเข้าออกงาน 9,000 9,000

ตู้เหล็ก  2 บาน มือจับ 
(มอก.) 11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลินชัก    จํานวน  1 
หลัง

7,500 7,500

ตู้เอกสาร (เหล็ก)  2 
บานมือจับ (มอก.)  
ตามแบบมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

5,500 5,500

ตู้เอกสารบาน
เลือน(กระจก)  ขนาด  
5  ฟุต

22,500 22,500

โต๊ะกลมพับ  ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 180 ซม.  
จํานวน  25  ตัว

85,000 85,000

โต๊ะทํางาน 10,000 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย  แบบ
ปรับมุมมองสําหรับติด
ตังภายนอกอาคาร 
(Outdoor PTZ  
Network Camera) 
แบบที 2  จํานวน  1  
เครือง

88,000 88,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย  แบบ
ปรับมุมมองสําหรับติด
ตังภายในอาคาร 
(Indoor PTZ  
Network Camera) 
แบบที 2  จํานวน  1  
เครือง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 15,000 50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

1)   เครืองปัมนําหอย
โข่ง  ขนาดกําลังแรง
ม้าไม่น้อยกว่า  1hp   
จํานวน 1 เครือง

2,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ระบบกระจาย
ข่าว/เสียง 740,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ทีทําการ อบต.ลําคอ
หงษ์

2,350,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 140,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 400,000

รวม 11,826,980 1,202,900 3,090,000 850,000 110,000 2,298,000 30,000 440,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย  แบบ
ปรับมุมมองสําหรับติด
ตังภายในอาคาร 
(Indoor PTZ  
Network Camera) 
แบบที 2  จํานวน  1  
เครือง

72,000 72,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 150,000 225,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

1)   เครืองปัมนําหอย
โข่ง  ขนาดกําลังแรง
ม้าไม่น้อยกว่า  1hp   
จํานวน 1 เครือง

2,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ระบบกระจาย
ข่าว/เสียง 740,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ทีทําการ อบต.ลําคอ
หงษ์

2,350,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 140,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,820,000 40,000 2,260,000

รวม 4,815,000 170,000 12,578,720 37,412,100
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