
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

92,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

140,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,800

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

318,000

สํารองจ่าย 800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

92,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

140,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,800

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

318,000

สํารองจ่าย 800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,800,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,069,800 1,069,800

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 546,000 543,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

67,500 36,000

เงินเดือนพนักงาน 575,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 624,000 2,067,300 3,780,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 62,500 83,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

111,500 200,000 415,000

เงินเดือนพนักงาน 1,398,000 4,140,000 6,113,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 227,400 227,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 35,000 45,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000 660,000 710,000

ค่าเช่าบ้าน 85,000 85,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 15,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000 1,605,000 1,725,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ  อบต
.

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 50,000

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลาสําหรับงานรัฐ
พิธีหรืองานวันสําคัญ
ต่างๆตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็น

โครงการกําจัดวัชพืชใน
คูคลองในเขตตําบลลาน
ตากฟ้า โดยใช้เครื่อง
จักรกล

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ  อบต
.

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

170,000 450,000 680,000

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลาสําหรับงานรัฐ
พิธีหรืองานวันสําคัญ
ต่างๆตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็น

10,000 10,000

โครงการกําจัดวัชพืชใน
คูคลองในเขตตําบลลาน
ตากฟ้า โดยใช้เครื่อง
จักรกล

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
และหรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 50,000

โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ

60,000 60,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
และหรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาท้องถิ่น

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องพิษภัยจาก
ยาเสพติด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

30,000 30,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000 10,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องพิษภัยจาก
ยาเสพติด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความดีด้วยหัวใจ”

100,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลลานตาก
ฟ้า

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการปรับปรุง
โปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความดีด้วยหัวใจ”

100,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลลานตาก
ฟ้า

15,000 15,000

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการปรับปรุง
โปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

500,000 500,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สําหรับผู้พิการตําบล
ลานตากฟ้า

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เเรือน (อปพร.)

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลลาน
ตากฟ้า

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
ควบคุมโรค มือ เท้า 
ปาก

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังควบคุม  ป้องกัน
และระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สําหรับผู้พิการตําบล
ลานตากฟ้า

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เเรือน (อปพร.)

150,000 150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลลาน
ตากฟ้า

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
ควบคุมโรค มือ เท้า 
ปาก

10,000 10,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังควบคุม  ป้องกัน
และระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

43,000 43,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

660,000 660,000

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน

20,000 20,000

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

50,000 50,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งาน

โครงการอบรมเยาวชน 
"ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ"

โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

120,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งาน

20,000 20,000

โครงการอบรมเยาวชน 
"ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ"

40,000 40,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

120,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ.2540  แก่
ผู้นําชุมชน  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา อบ
ต.  พนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างอบต.ลานตากฟ้า

โครงการอบรมให้ความ
รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 120,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 350,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอื่น 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ.2540  แก่
ผู้นําชุมชน  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา อบ
ต.  พนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างอบต.ลานตากฟ้า

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 80,000 245,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 350,000 520,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 10,000 175,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 210,000 440,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 70,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,424,000 1,424,000

วัสดุการเกษตร 10,000 60,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 570,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 120,000 145,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 350,000 500,000

วัสดุอื่น 10,000 15,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน
กระจก

5,000

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน
ทึบ

5,000

โต๊ะพับหน้าเมลามีนสี
ขาว

โต๊ะหมู่บูชา

พัดลมไอเย็น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวน
ผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 100,000 120,000

ค่าไฟฟ้า 120,000 530,000 1,850,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 70,000 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000 2,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 6,000 6,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

94,000 94,000

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน
กระจก

5,000

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน
ทึบ

5,000

โต๊ะพับหน้าเมลามีนสี
ขาว

44,000 44,000

โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

พัดลมไอเย็น 10,000 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 88,000 110,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวน
ผล

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LEDสี ชนิด Network 
แบบที่ 1

เครื่องสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 50,000 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนางต้อย คํา
หอมกุล (คานเรือ) หมู่ที่ 
5

210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000 15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

35,600 35,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LEDสี ชนิด Network 
แบบที่ 1

20,000 20,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 17,500 20,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ 24,000 24,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 250,000 530,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนางต้อย คํา
หอมกุล (คานเรือ) หมู่ที่ 
5

210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเข้าบ้านท้ายวัด 
หมู่ที่ 4

764,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายเชื่อม
คลองบางสะบ้าและ
คลองสําโรง หมู่ที่ 3

729,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายบ้านนาง
แจ้ง ยอดศรีทอง หมู่ที่ 3

319,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมขุดเจาะ 
บริเวณบ้านนางสําอาง 
เนียมแสง หมู่ที่ 2

1,944,000

โครงการฝังท่อระบาย
น้ําบริเวณถนนสายบ้าน
นายบุญปลูก มินา
บูรณ์-ถนนสายหน้าวัด
พุทธธรรมรังษี หมู่ที่ 1

1,506,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า k)

78,000

วันที่พิมพ์ : 9/10/2562  08:58:36 หน้า : 25/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเข้าบ้านท้ายวัด 
หมู่ที่ 4

764,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายเชื่อม
คลองบางสะบ้าและ
คลองสําโรง หมู่ที่ 3

729,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายบ้านนาง
แจ้ง ยอดศรีทอง หมู่ที่ 3

319,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมขุดเจาะ 
บริเวณบ้านนางสําอาง 
เนียมแสง หมู่ที่ 2

1,944,000

โครงการฝังท่อระบาย
น้ําบริเวณถนนสายบ้าน
นายบุญปลูก มินา
บูรณ์-ถนนสายหน้าวัด
พุทธธรรมรังษี หมู่ที่ 1

1,506,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า k)

78,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)

142,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000 300,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจ ประเมิน 
และประเมินผลข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 13,930,800 4,580,500 670,000 6,084,100 40,000 150,000 190,000 233,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)

142,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

400,000 100,000 950,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจ ประเมิน 
และประเมินผลข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,400,000 2,400,000

รวม 8,611,400 305,000 15,205,200 50,000,000
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