
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 120,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับการบริหารส่วน
ตําบล

450,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

374,721

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 902,000 264,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 132,000 29,400

เงินเดือนพนักงาน 1,983,000 1,353,300

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 120,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับการบริหารส่วน
ตําบล

450,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

374,721

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,432,680 1,432,680

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 164,112 3,339,600 4,670,212

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 405,900 567,300

เงินเดือนพนักงาน 540,091 6,423,000 10,299,391

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 291,000 291,000
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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 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,070,000 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัว 30,000

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆหรือ
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พวงมาลา สําหรับ
พิธีการหรือวันสําคัญ
ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 120,000

ค่าใช่จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 312,000 396,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 125,000 175,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

1,510,000 1,510,000

ค่าเช่าบ้าน 100,000 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 130,000 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 266,000 1,154,000 2,590,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัว 30,000

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆหรือ
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พวงมาลา สําหรับ
พิธีการหรือวันสําคัญ
ต่างๆ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 1,370,000 1,370,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 150,000 270,000

ค่าใช่จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 200,000
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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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

โครงการ "จังหวัด
สะอาด" 300,000

โครงการ รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 50,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนนัก
เรียนเครือข่ายลาด
หญ้า

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
กีฬานันทการ เพือ
สร้างความรู้รักสามัคคี
ของประชาชนใน
ชุมชน

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพือส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการจัดกิจกรรม
เพือส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
แหล่งการเรียนรู้ และ
การอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิน

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเล่น
กีฬา/การออกกําลังกาย 
และการตรวจ
สุขภาพ/สมรรถภาพ
ทางกาย

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาปริวาสกรรม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา 500,000 500,000

โครงการ "จังหวัด
สะอาด" 300,000

โครงการ รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 50,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

600,000 600,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนนัก
เรียนเครือข่ายลาด
หญ้า

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
กีฬานันทการ เพือ
สร้างความรู้รักสามัคคี
ของประชาชนใน
ชุมชน

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพือส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพือส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
แหล่งการเรียนรู้ และ
การอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิน

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเล่น
กีฬา/การออกกําลังกาย 
และการตรวจ
สุขภาพ/สมรรถภาพ
ทางกาย

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาปริวาสกรรม

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

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชนใน 
เขต อบต.ลาดหญ้า

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 400,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
หรือวันสําคัญต่างๆ
ของราชวงศ์

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์และงานวันผู้
สูงอายุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติ

500,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

50,000

โครงการจัดทําแผนที
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาแบบบูรณาการ
ของ อบต.ลาดหญ้า
โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ

800,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการดําเนินการ
ของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์

50,000

โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ 50,000

โครงการปันยิมสร้าง
สุขผู้สูงอายุตามรอยวิถี
แห่งความพอเพียง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชนใน 
เขต อบต.ลาดหญ้า

50,000 50,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที 40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 400,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
หรือวันสําคัญต่างๆ
ของราชวงศ์

150,000 150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 500,000 500,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์และงานวันผู้
สูงอายุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติ

500,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

50,000

โครงการจัดทําแผนที
และทะเบียนทรัพย์สิน 300,000 300,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาแบบบูรณาการ
ของ อบต.ลาดหญ้า

50,000 50,000

โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ

800,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการดําเนินการ
ของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์

50,000

โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ 50,000

โครงการปันยิมสร้าง
สุขผู้สูงอายุตามรอยวิถี
แห่งความพอเพียง

200,000
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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

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพ 200,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอัคคีภัย

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพจิตอาสา
พัฒนาและแลกเปลียน
เรียนรู้เพือการดําเนิน
งานทางด้านสาธารณ
สุขในชุมชน

1,000,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 
และ สงกรานต์
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนชรา 
และ คนพิการ

300,000

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลือนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถินและ
จังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 30,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

110,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชุมชนเป็น
ฐาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

250,000 250,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพ 200,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอัคคีภัย 50,000 50,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพจิตอาสา
พัฒนาและแลกเปลียน
เรียนรู้เพือการดําเนิน
งานทางด้านสาธารณ
สุขในชุมชน

1,000,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 
และ สงกรานต์

60,000 60,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนชรา 
และ คนพิการ

300,000

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลือนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถินและ
จังหวัดแบบบูรณาการ

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

378,010 378,010

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 30,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

110,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชุมชนเป็น
ฐาน

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

ค่าใช้สอย

โครงการหน่วยบริการ
เคลือนที อบต.ลาด
หญ้า

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพภาษา
อังกฤษสําหรับเด็กและ 
เยาวชนในเขต อบต
.ลาดหญ้า

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 212,800 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 450,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 41,500

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 400,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 100,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 800,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการหน่วยบริการ
เคลือนที อบต.ลาด
หญ้า

140,000 140,000

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพภาษา
อังกฤษสําหรับเด็กและ 
เยาวชนในเขต อบต
.ลาดหญ้า

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 376,900 749,700

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 180,000 280,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 350,000 550,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 500,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,159,700 1,201,200

วัสดุเครืองดับเพลิง 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000 520,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,065,400 1,065,400

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 70,000 270,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 45,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 220,000 410,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 150,000 150,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 300,000 300,000

ค่าไฟฟ้า 800,400 1,600,400

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 91,000 103,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันทีพิมพ์ : 17/8/2561  16:13:38 หน้า : 12/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
กระจกบานเลือน 
ขนาดไม่น้อย
กว่า120*45*180 
ซม.
ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน

จ้ดซือโต๊ะทํางาน

จัดซือเก้าอีนังทํางาน

จัดซือเก้าอีนังทํางาน
แบบพนักพิง ล้อเลือน 
มีโช๊คปรับระดับได้ 
ขนาด
ไม่น้อยกว่า 
65*71*104 ซม.

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดตัง หรือชนิด
แขวน (มีระะบบฟอก
อากาศ)

จัดซือตู้เหล็ก 4 ชัน 75,000

จัดซือโต๊ะทํางาน โครง
สร้างเป็นเหล็กเคลือบพี
วีซี กันนํา พร้อม
กระจก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
154*78*75 ซม

จัดซือพัดลมไอเย็น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 
ALL IN ONE สําหรับ
สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

72,400 72,400

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
กระจกบานเลือน 
ขนาดไม่น้อย
กว่า120*45*180 
ซม.

22,500 22,500

ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน 11,000 11,000

จ้ดซือโต๊ะทํางาน 15,000 15,000

จัดซือเก้าอีนังทํางาน 7,000 7,000

จัดซือเก้าอีนังทํางาน
แบบพนักพิง ล้อเลือน 
มีโช๊คปรับระดับได้ 
ขนาด
ไม่น้อยกว่า 
65*71*104 ซม.

17,500 17,500

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดตัง หรือชนิด
แขวน (มีระะบบฟอก
อากาศ)

108,600 108,600

จัดซือตู้เหล็ก 4 ชัน 75,000

จัดซือโต๊ะทํางาน โครง
สร้างเป็นเหล็กเคลือบพี
วีซี กันนํา พร้อม
กระจก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
154*78*75 ซม

37,500 37,500

จัดซือพัดลมไอเย็น 250,000 250,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 
ALL IN ONE สําหรับ
สํานักงาน

51,000 51,000
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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

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 
เครือง

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
multifuncton ชนิด
เลเซอร์ LED สีภาพ

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์ LED ขาว
ดดํา network แบบที 
1

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA
จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 21,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19นิว) ราคา 
30,000บาท
จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จัดหาเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19นิว) ราคา 
30,000บาท
จัดหาเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 
เครือง

21,000 21,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000 21,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
multifuncton ชนิด
เลเซอร์ LED สีภาพ

17,000 17,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์ LED ขาว
ดดํา network แบบที 
1

15,800 15,800

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500 2,500

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 21,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19นิว) ราคา 
30,000บาท

60,000 60,000

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 5,000

จัดหาเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19นิว) ราคา 
30,000บาท

30,000 30,000

จัดหาเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000 17,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 250,000 250,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้า
สนามกีฬา บ้านลาด
หญ้า หมู่ที 1

282,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา 
บริเวณถนนบ้านทุ่งนา
นางหรอก หมู่ที 3

498,000

ก่อสร้างธนาคารนําใต้
ดิน บริเวณสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลาดหญ้า

20,000

ก่อสร้างป้ายประชา
สัมพันธ์ 500,000

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณ
โรงกรองประปา บ้าน
จันอุย หมู่ที 5

3,880,000

ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็น
สนิท หมู่ที 5

490,000

ก่อสร้างห้องเก็บพร้อม
ชันวาง เครืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ กองช่าง 
บริเวณภายใน อาคาร 
77 ปี หลวงพ่อลําใย

350,000

ก่อสร้างหอถังสูงพร้อม
วางท่อเมนประปา บ้าน
หลุมมะกอก หมู่ที 6

500,000

ก่อสร้างอาคาร พร้อม
ติดตังเครืองกรองนํา
ดืม บริเวณบ้านพักรูป
ตัวยูหน้าแฟลต

450,000

ต่อเติมอาคารสํานัก
งาน บริเวณห้องกอง
คลัง

980,000

ติดตังโคมไฟฟ้าแสง
สว่างถนน (LED) 
บริเวณบ้านพักทหาร
พราน หมู่ที 2

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้า
สนามกีฬา บ้านลาด
หญ้า หมู่ที 1

282,000

ก่อสร้างท่อระบายนํา 
บริเวณถนนบ้านทุ่งนา
นางหรอก หมู่ที 3

498,000

ก่อสร้างธนาคารนําใต้
ดิน บริเวณสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลลาดหญ้า

20,000

ก่อสร้างป้ายประชา
สัมพันธ์ 500,000

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณ
โรงกรองประปา บ้าน
จันอุย หมู่ที 5

3,880,000

ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็น
สนิท หมู่ที 5

490,000

ก่อสร้างห้องเก็บพร้อม
ชันวาง เครืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ กองช่าง 
บริเวณภายใน อาคาร 
77 ปี หลวงพ่อลําใย

350,000

ก่อสร้างหอถังสูงพร้อม
วางท่อเมนประปา บ้าน
หลุมมะกอก หมู่ที 6

500,000

ก่อสร้างอาคาร พร้อม
ติดตังเครืองกรองนํา
ดืม บริเวณบ้านพักรูป
ตัวยูหน้าแฟลต

450,000

ต่อเติมอาคารสํานัก
งาน บริเวณห้องกอง
คลัง

980,000

ติดตังโคมไฟฟ้าแสง
สว่างถนน (LED) 
บริเวณบ้านพักทหาร
พราน หมู่ที 2

250,000
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ติดตังโคมไฟแสงสว่าง
ถนน (LED) หมู่ที 1 500,000

ติดตังเสาพร้อมโคม
ไฟฟ้าถนนสาธารณะ 
บริเวณทางหลวงหมาย
เลข 3500 หมู่ที 4

491,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้า
โรงเรียนบ้านท่าหวี 
เชือมทางหลวง 323 
หมู่ที 4

500,000

ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
สายบ้านหนองแกบน 
หมู่ที 7

496,000

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ข้างสวนสบาย บ้าน
หนองแก หมู่ที 7

496,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ศาลา 77 ปี หลวงพ่อ
ลําใย

468,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็น
สนิทธรรมาราม

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

3,000,000

รายจ่ายเพือปรับปรุง
ทีดิน รวมถึงรายจ่าย
เพือดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงสิงก่อ
สร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิง
ก่อสร้าง มีมูลค่าเพิม
ขึน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ติดตังโคมไฟแสงสว่าง
ถนน (LED) หมู่ที 1 500,000

ติดตังเสาพร้อมโคม
ไฟฟ้าถนนสาธารณะ 
บริเวณทางหลวงหมาย
เลข 3500 หมู่ที 4

491,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้า
โรงเรียนบ้านท่าหวี 
เชือมทางหลวง 323 
หมู่ที 4

500,000

ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
สายบ้านหนองแกบน 
หมู่ที 7

496,000

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ข้างสวนสบาย บ้าน
หนองแก หมู่ที 7

496,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ศาลา 77 ปี หลวงพ่อ
ลําใย

468,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็น
สนิทธรรมาราม

50,000 50,000

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

3,000,000

รายจ่ายเพือปรับปรุง
ทีดิน รวมถึงรายจ่าย
เพือดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงสิงก่อ
สร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิง
ก่อสร้าง มีมูลค่าเพิม
ขึน

2,498,000 2,498,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน 300,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน

สําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

โครงการอาหารเสริม
นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่ายสุรสีห์
โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน สพป
.ในเขตลาดหญ้า

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุ
รสีห์ฯ
อุดหนุนตามโครงการ
จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร

35,000

อุดหนุนโรงเรียนเทพ
ศิรินทร์ลาดหญ้า

อุดหนุนเหล่ากาชาด 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน 300,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัย 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000 40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

สําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

120,000 120,000

โครงการอาหารเสริม
นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่ายสุรสีห์

115,000 115,000

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน สพป
.ในเขตลาดหญ้า

1,896,000 1,896,000

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุ
รสีห์ฯ

220,500 220,500

อุดหนุนตามโครงการ
จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร

35,000

อุดหนุนโรงเรียนเทพ
ศิรินทร์ลาดหญ้า 70,000 70,000

อุดหนุนเหล่ากาชาด 5,000

วันทีพิมพ์ : 17/8/2561  16:13:38 หน้า : 22/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนอําเภอเมือง
กาญจนบุรี 25,000

รวม 12,136,721 900,000 9,910,000 885,000 1,235,000 10,126,300 3,590,200 1,550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนอําเภอเมือง
กาญจนบุรี 25,000

รวม 5,579,713 1,476,000 26,444,380 73,833,314
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