
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 100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 140,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

280,000

สํารองจ่าย 800,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,700,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 530,000 533,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 80,000 50,000

เงินเดือนพนักงาน 425,000

เงินอืนๆ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 140,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

280,000

สํารองจ่าย 800,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,700,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,069,800 1,069,800

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 620,000 1,915,000 3,598,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 80,000 101,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 100,000 193,000 423,000

เงินเดือนพนักงาน 1,130,000 3,600,000 5,155,000

เงินอืนๆ 5,000 4,000 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัลในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ  อบ
ต.

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 5,000 20,000

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลาสําหรับงาน
รัฐพิธีหรืองานวัน
สําคัญต่างๆตามวาระ
และโอกาสทีจําเป็น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 220,000 220,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 500,000 510,000

ค่าเช่าบ้าน 100,000 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 20,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 1,850,300 2,150,300

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัลในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

2,000 2,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน 90,000 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ  อบ
ต.

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000 160,000 265,000

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลาสําหรับงาน
รัฐพิธีหรืองานวัน
สําคัญต่างๆตามวาระ
และโอกาสทีจําเป็น

5,000 5,000
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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

โครงการขับเคลือน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน  
หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน  และหรือเลือกตัง
ซ่อมสมาชิกสภาท้อง
ถิน

โครงการจัดกิจกรรม
รําลึกพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 
9 เนืองในวันคล้ายวัน
สวรรคต
โครงการจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาล
ที  9

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ
โครงการจัดตังจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการจัดตังจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลือน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000

โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ

60,000 60,000

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน  
หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน  และหรือเลือกตัง
ซ่อมสมาชิกสภาท้อง
ถิน

200,000 200,000

โครงการจัดกิจกรรม
รําลึกพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 
9 เนืองในวันคล้ายวัน
สวรรคต

10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาล
ที  9

20,000 20,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

50,000 50,000

โครงการจัดตังจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

โครงการจัดตังจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

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

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เรืองพิษภัยจาก
ยาเสพติด

20,000

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความดีด้วยหัวใจ” 100,000

โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทิ
นัตดามาตุ

35,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลลานตาก
ฟ้า

โครงการทีนังอ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน
โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาสี
ปี

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพให้กับ
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาอบต.  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า
โครงการฝึกอบรม
อาชีพสําหรับผู้พิการ
ตําบลลานตากฟ้า

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการเพือปกป้อง
สถาบัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เรืองพิษภัยจาก
ยาเสพติด

20,000

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความดีด้วยหัวใจ” 100,000

โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทิ
นัตดามาตุ

35,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลลานตาก
ฟ้า

20,000 20,000

โครงการทีนังอ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้าน 10,000 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาสี
ปี

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพให้กับ
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาอบต.  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสําหรับผู้พิการ
ตําบลลานตากฟ้า

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

120,000 120,000

โครงการเพือปกป้อง
สถาบัน 20,000 20,000
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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

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนเกียว
กับการป้องกันและ
ระงับโรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรค 
มือ เท้า ปาก
โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังควบคุม  ป้องกัน
และระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนเกียว
กับการป้องกันและ
ระงับโรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรค 
มือ เท้า ปาก

10,000 10,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังควบคุม  ป้องกัน
และระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

80,000 80,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

773,000 773,000

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

50,000 50,000
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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

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนจํานวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

3,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

35,000

โครงการอบรมความรู้
เพือพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

120,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีของรัฐเพือ
เพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเยาวชน 
"ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ"
โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ความเข้า
ใจด้านการตรวจสอบ
ภายใน

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนจํานวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

3,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

35,000

โครงการอบรมความรู้
เพือพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

120,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีของรัฐเพือ
เพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน

30,000 30,000

โครงการอบรมเยาวชน 
"ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ"

40,000 40,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ความเข้า
ใจด้านการตรวจสอบ
ภายใน

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

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

โครงการอบรมให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ
.2540  แก่ผู้นําชุมชน  
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างอบต
.ลานตากฟ้า

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

โครงการอาสาสมัคร
เฝ้าระวังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 100,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 120,000 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 450,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ
.2540  แก่ผู้นําชุมชน  
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างอบต
.ลานตากฟ้า

30,000 30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

โครงการอาสาสมัคร
เฝ้าระวังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 200,000 505,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 210,000 260,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 400,000 610,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000 180,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 210,000 430,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 100,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,159,000 1,159,000

วัสดุการเกษตร 10,000 110,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 670,000
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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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอืน 10,000 3,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพักคอย 3 ทีนัง มี
ทีเท้าแขน 10,000

เก้าอีสํานักงาน

เครืองดูดฝุ่น

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง 
ขนาดไม่ตํากว่า 
12,000 บีทียู

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง 
ขนาดไม่ตํากว่า 
18,000 บีทียู
ชันวางหนังสือ แบบ 4 
ชัน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก

ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง

ตู้เหล็ก แบบบานเลือน
กระจก
ตู้เหล็ก แบบบานเลือน
ทึบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 40,000 75,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 450,000 620,000

วัสดุอืน 10,000 20,000 43,000

วัสดุการศึกษา 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 120,000 140,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 420,000 1,720,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 2,000 7,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพักคอย 3 ทีนัง มี
ทีเท้าแขน 10,000

เก้าอีสํานักงาน 6,000 66,000 72,000

เครืองดูดฝุ่น 14,000 14,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง 
ขนาดไม่ตํากว่า 
12,000 บีทียู

17,000 17,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง 
ขนาดไม่ตํากว่า 
18,000 บีทียู

21,000 21,000

ชันวางหนังสือ แบบ 4 
ชัน 10,000 10,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 27,500 38,500

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก 7,900 7,900

ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง 10,000 40,000 50,000

ตู้เหล็ก แบบบานเลือน
กระจก 10,000 10,000

ตู้เหล็ก แบบบานเลือน
ทึบ 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

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก แบบฟอร์ม 15 
ลินชัก

โต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะทํางาน

โต๊ะทํางานเหล็ก

โต๊ะประชุม

โต๊ะพับสีขาว

โต๊ะหมู่บูชา

พัดลมดูดอากาศ 5,000

พัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดําชนิด Network

เครืองสํารองไฟฟ้า 2,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น แบบ
ต่อท่อ

ชันควําจานอะลูมิเนียม

อ่างล้างจานชนิด 2 
หลุม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 300,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็ก แบบฟอร์ม 15 
ลินชัก 10,000 10,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

โต๊ะทํางาน 10,000 10,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 24,000 24,000

โต๊ะประชุม 45,000 45,000

โต๊ะพับสีขาว 20,000 20,000

โต๊ะหมู่บูชา 17,000 17,000

พัดลมดูดอากาศ 5,000

พัดลมติดผนัง 15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 44,000 66,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี

17,000 17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดําชนิด Network

7,900 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,000 7,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี 24,000 24,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น แบบ
ต่อท่อ 14,000 14,000

ชันควําจานอะลูมิเนียม 10,000 10,000

อ่างล้างจานชนิด 2 
หลุม 5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 150,000 650,000
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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

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา 50,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเข็นชนิดนัง 6,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทศัน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว หมู่ที 2 312,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า k) 70,000 12,500

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดินริมคลอง
ควายฝังตะวันตก หมู่ที 
3

1,268,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายนํา 
สายซอยร่วมใจ หมู่ที 1

393,900

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 5

1,581,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบกรองนํา
ประปาบาดาลบริเวณ
หอถังประปาบาดาล
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 
หมู่ที 4

167,700

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k) 66,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา 50,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเข็นชนิดนัง 6,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทศัน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

21,300 21,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว หมู่ที 2 312,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า k) 82,500

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดินริมคลอง
ควายฝังตะวันตก หมู่ที 
3

1,268,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายนํา 
สายซอยร่วมใจ หมู่ที 1

393,900

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 5

1,581,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบกรองนํา
ประปาบาดาลบริเวณ
หอถังประปาบาดาล
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 
หมู่ที 4

167,700

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k) 66,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 150,000 800,000
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทาง
ลาดทางเดินผู้พิการ 50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างสํารวจ ประเมิน 
และประเมินผลข้อมูล
เกียวกับความพึงพอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 12,294,000 4,893,700 330,000 4,164,200 80,000 444,500 204,900 253,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทาง
ลาดทางเดินผู้พิการ 50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

500,000 500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างสํารวจ ประเมิน 
และประเมินผลข้อมูล
เกียวกับความพึงพอใจ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,000,000 2,000,000

รวม 8,044,200 190,000 14,101,500 45,000,000
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