
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า

อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,610,800 บาท
งบกลาง รวม 15,610,800 บาท

งบกลาง รวม 15,610,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 216,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม  พรบ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างประจําที่ประสพอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนาย
จ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้ง
ปี (มกราคม-ธันวาคม)
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,500,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปีจะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปีจะ
ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90
 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท (เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2)  แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการ
ให้กับรายเดือนมากอน)
- ให้ตั้งงบประมาณเต็มจํานวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจาย
เงินสดและที่โอนเข้าบัญชีผานระบบ e-payment และที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นโอนเข้าบัญชีเอง (ถ้ามี) โดยใช้ฐานข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือคํานวณ
โดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุ 3
 ปีย้อนหลัง ข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประกอบกัน
- การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 64 ลําดับที่  3

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:23:23 หน้า : 2/133



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,000,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แกคน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง โดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน เว้นแตในสวนของเงินเพิ่ม
เติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2 )แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการ
ให้กับรายเดิมมากอน
- ให้ตั้งงบประมาณเต็มจํานวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจาย
เงินสดและที่โอนเข้าบัญชีผานระบบ e-payment และที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นโอนเข้าบัญชีเอง (ถ้ามี) โดยใช้ฐานข้อมูล
จํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความ
พิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือคํานวณโดยใช้
ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนพิการ 3 ปีย้อน
หลัง ข้อมูลประมาณการจํานวนคนพิการในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหวาง
ปี และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ประกอบกัน
- การดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วย
เอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรอ งและทําการวินิจฉัยแล้ว
และรายได้ไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
- ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดสตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจํานวนที่
เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือคํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนผู้ป่วยเอดส
- การดําเนินงาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 1

เงินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย เป็นต้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองท้องถิ่น 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลว 30 มิ.ย. 2564 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ง 1095
 ลว 28 พ.ค.2564
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาที่ตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 640,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ โดยถือปฏิบัติตาม
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
การรายจายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,955,890 บาท

งบบุคลากร รวม 4,231,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,783,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,069,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
 1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
 2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
 3) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
 4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,447,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 5
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 2) ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต.
 3) ตําแหนงนิติกร
 4) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
 5) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวนตามอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 2) ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต.
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานัก
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
        พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงภารโรง จํานวน  1  อัตรา
  - ตําแหนงนักการ จํานวน  1  อัตรา
  - ตําแหนงคนงาน จํานวน  3  อัตรา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า จํานวน อัตรา ดังนี้
        พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงภารโรง จํานวน  1  อัตรา
  - ตําแหนงนักการ จํานวน  1  อัตรา
  - ตําแหนงคนงาน จํานวน  3  อัตรา
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 2,574,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 677,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกข้าราชการท้องถิ่น พนักงานสวน
ท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการแตงตั้งเป็นเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้าง
ทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงในและเครื่องโทรศัพทภาย
ใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง)
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ เชน
- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) 
- คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- คาใช้จายในการประชุมราชการ
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทด
แทน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  
และหรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาสารแกประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การคลังขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:23:23 หน้า : 17/133



โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และ
คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 1 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และ
คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 2 
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เชน คารับรอง คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพการแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 3 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาอบต.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงาน
จ้าง อบต.ลานตากฟ้า

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ลานตากฟ้า
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้า
ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  
แกผู้นําชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 แกผู้นําชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต
.ลานตากฟ้า
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 587,590 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 112,590 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พวงมาลัย พวง
มาลา พานพุม กรวยดอกไม้ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน หม้อ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แก้วน้ํา จานรอง ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม เตา
รีด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง พวงมาลัย น้ํามันเบรก เพลา สาย
ไมล ฟิลมกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร หม้อน้ํา แบตเตอรี่ กระมกมองข้าง ชุดเกียรรถ
ยนต ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:23:24 หน้า : 23/133



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 655,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา
ตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:23:24 หน้า : 24/133



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตการด และ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซดของ
องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย คาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมรถยนตสวนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับ
ที่ 19
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 474,100 บาท
งบบุคลากร รวม 333,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 333,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 333,100 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน (รอบนี้คิดของพี่จิ๋มเพิ่ม)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 31,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเป็นประมุข

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  อาทิเชน หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกรฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจ ประเมิน และประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะ
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 6
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,086,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,058,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,058,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,037,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 6
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
 2) ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 3) ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 4) ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
 5) ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
 6) ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 64,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวนตามอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดนคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
 2) ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
 3) ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลลาน
ตากฟ้า จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
                - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
 2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงคนงาน 
  - ตําแหนงคนงาน 
  - ตําแหนงคนงาน  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 49,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลลาตากฟ้า จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
 2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงคนงาน 
  - ตําแหนงคนงาน 
  - ตําแหนงคนงาน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 883,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 253,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้าง
ทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน หม้อ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แก้วน้ํา จานรอง ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม เตา
รีด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง พวงมาลัย น้ํามันเบรก เพลา สาย
ไมล ฟิลมกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร หม้อน้ํา แบตเตอรี่ กระมกมองข้าง ชุดเกียรรถ
ยนต ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา
ตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 145,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 40 ชอง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 40 ชอง 
(สืบราคาจากท้องตลาด)  จํานวน 5 ตู้
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 21 หน้าตอนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 21
 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม
น้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
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- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบเครยาว ราคา 
23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครยาว จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีจํานวนหัวพิมพไมน้อยกวา 24 เข็มพิมพ 
- มีความกว้างในการพิมพไมน้อยกวา 136 คอลัมน(Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ได้ไมน้อยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 360x360 dpi 
- มีหนวยความจํา แบบ Input Buffer ไมน้อยกวา 128 KB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 2,500 บาท

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:23:24 หน้า : 45/133



- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 9
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 347,500 บาท
งบบุคลากร รวม 210,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายบใน     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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งบดําเนินงาน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิงกลาง มีเท้าแขน มี
ลูกล้อ สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ (สืบราคาจากท้องตลาด) 
จํานวน 1 ตัว 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม
กระจก มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก (สืบราคาจากท้องตลาด)
จํานวน 1 ตัว 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม
น้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี ราคา 
15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 21 หน้าตอนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 21
 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 535,500 บาท

งบบุคลากร รวม 319,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 319,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 298,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวนตามอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.)
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเสียที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
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พร.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560
- หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 186,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลปีใหม เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 1 
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โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานตเชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 2 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเเรือน (อปพร.) จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 4 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,307,000 บาท

งบบุคลากร รวม 918,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 918,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 625,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
 2) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวนตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
- ตามประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 357,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โครงการคายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการคายพัฒนาศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 1 

โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ" จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรม
ตามแนววิถีพุทธ"
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 2 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัว
วาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล * จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอรฯลฯ

- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับ
ที่ 15

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,416,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,510,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,510,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 660,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงครู
 2) ตําแหนงครู
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตาม
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณการตั้งจายไว้ 12
 เดือน จํานวน 
2 อัตรา ดังนี้
         1) ตําแหนงครู
         2) ตําแหนงครู
- ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 730,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 5
 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
  - ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
 2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงคนงาน 
  - ตําแหนงคนงาน 
  - ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
 พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงคนงาน 
  - ตําแหนงคนงาน 
  - ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 2,574,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562

ค่าใช้สอย รวม 973,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
- ตามระเบรียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (คารายหัวเด็ก)

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา
รายหัวเด็ก) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4 จํานวน 100 คน (ในอัตราคน
ละ 1,700/คน/ปี) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับ
ที่ 22 

โครงการรณรงคป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคป้องกัน ควบคุมโรค
มือ เท้า ปาก
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท้ายวัด หมูที่ 4 จํานวน 100 คน 430 บาท/คน/ปี
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53 ลําดับ
ที่ 27 

โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท้ายวัด หมูที่ 4 จํานวน 100 คน 300 บาท/คน/ปี
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลําดับ
ที่ 26 
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โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท้ายวัด หมูที่ 4 จํานวน 100 คน 200 บาท/คน/ปี
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลําดับ
ที่ 24 

โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท้ายวัด หมูที่ 4 จํานวน 100 คน 200 บาท/คน/ปี
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลําดับ
ที่ 25 

โครงการสายใยรักครอบครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสายใยรักครอบครัวศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 3

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
เจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4
 จํานวน 100 คน (ในอัตราคนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน) 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับ
ที่ 20 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 1,339,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,149,800 บาท

1) คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ.)   
ตั้งไว้ 958,100 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้โรงเรียนวัดพุทธธรรมรัง
ษี และโรงเรียนวัดลานตากฟ้า โดยจัดสรรให้แกเด็กนักเรียนตั้งแต
อนุบาลและเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 จํานวน 500 คน จํานวน 260
 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับ
ที่ 19 
2) คาอาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งไว้ 191,620 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองเจก หมูที่ 1 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมูที่ 4
 โดยจัดสรรให้เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100
 คน จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับ
ที่ 18
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน หม้อ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แก้วน้ํา จานรอง ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม เตา
รีด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย เทปวัดระยะ โถ
ส้วม อางล้างมือ ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน สปริงเก
ลอร ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว หน้ากากป้องกัน
แกสพิษ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน สื่อการเรียนการ
สอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 142,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การ
เชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ
 ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร
สาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตการด และ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 231,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค แบบ 6 ชอง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค แบบ 6 ชอง 
(สืบราคาจากท้องตลาด) จํานวน 2 ชั้น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ แบบ 4 ชั้น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ แบบ 4 ชั้น จํานวน 2 หลัง
(สืบราคาจากท้องตลาด)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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จัดซื้อโตะพับหน้าเมลามีนสีขาว จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับหน้าเมลามีนสีขาว  
โครงขาเหล็กพับได้ ชุบโครเมี่ยม ขนาดไมน้อยกวา 180x78x78
 เซนติเมตร (สืบราคาจากท้องตลาด) จํานวน 10 ตัว
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16
 นิ้ว พร้อมติดตั้ง (สืบราคาจากท้องตลาด) จํานวน 6 ตัว 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้อโตะเรียนพร้อมเก้าอี้ จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะเรียนพร้อมเก้าอี้ ขนาดโตะไมต่ํา
กวา 75x180x55 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จํานวน 4 ชุด 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า 
3) ขนาดเส้นผาศูนยกลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไมน้อยกวา 20 นิ้ว 
5) ความจุถังน้ํามันเครื่องยนตไมน้อยกวา 1.50 ลิตร
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม
น้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
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ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
      3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับ
ที่ 15

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับ
ที่ 16

งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,100,000 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรสําหรับเด็ก
เล็ก อนุบาลและเด็กชั้น ป.1-6 จํานวน 500 คน ในอัตรามื้อ
ละ 21บาท/คน จํานวน 200 วัน สําหรับโรงเรียนวัดพุทธธรรมรัง
ษี และโรงเรียนวัดลานตากฟ้า
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับ
ที่ 17
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 837,660 บาท

งบบุคลากร รวม 177,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 177,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 177,660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 65,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ)
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการขับเคลื่ิอนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงคเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพรระบาด
ของโรคติดตอ

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน
และระงับการแพรระบาดของโรคติดตอ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงคเฝ้าระวังควบคุม  ป้องกันและระงับการแพรระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย โครงการรณรงคเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน
และระงับการแพรระบาดของโรคไข้เลือดออก
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2 

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนจํานวนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนยา ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน เคมีภัณฑ ถุง
มือ น้ํายาตางๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ พ.ศ.2553
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับ
ที่ 19

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1-5
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 60 ลําดับที่ 4-8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 721,600 บาท

งบบุคลากร รวม 501,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 501,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 220,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลลาน
ตากฟ้า จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงคนงาน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,100 บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงคนงาน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
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ค่าใช้สอย รวม 133,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้พิการตําบลลานตากฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้พิการ
ตําบลลานตากฟ้า
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 3 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 2 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ บริเวณถนนเลียบคลองชัยขันธฝั่ง
เหนือและฝั่งใต้ หมูที่ 2

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ บริเวณ
ถนนเลียบคลองชัยขันธฝั่งเหนือและฝั่งใต้ หมูที่ 2 ตําบลลานตาก
ฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- ตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลําดับที่ 2 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,073,600 บาท
งบบุคลากร รวม 523,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 523,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 463,600 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
ลานตากฟ้า จํานวน 4  อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 
  - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 
  - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 
  - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 
  - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:23:25 หน้า : 103/133



งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี

ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
ฯลฯ (สํานักปลัด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ เพื่อให้สา
มารถใิงานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง พวงมาลัย น้ํามันเบรก เพลา สาย
ไมล ฟิลมกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร หม้อน้ํา แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง ชุดเกียรรถ
ยนต ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนเครื่อง
ยนตใหม เปลี่ยนกระบะท้าย ฯลฯ (สํานักปลัด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับ
ที่ 19

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 520,000 บาท
งบลงทุน รวม 520,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 520,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกําจัดวัชพืชในคูคลองในเขตตําบลลานตากฟ้า โดยใช้เครื่อง
จักรกล

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกําจัดวัชพืชในคูคลองในเขต
ตําบลลานตากฟ้า โดยใช้เครื่องจักรกล (กองชาง)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 1

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k)
- ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการ
กอสร้าง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัย
จากยาเสพติด
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 1 

โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจิตอาสาฯ
เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 3 
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมสตรีตําบลลานตากฟ้า จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุม
สตรีตําบลลานตากฟ้า
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง
เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมความรู้วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมความรู้
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 6 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 9,229,850 บาท

งบบุคลากร รวม 1,073,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,073,950 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 644,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
 2) ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,450 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวนตามอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
 1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559

วันที่พิมพ : 20/8/2564  15:23:25 หน้า : 111/133



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 358,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
             พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
  - ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา
  - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
     - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 874,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562

ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้าง
ทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ
  (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
  (2) คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ

- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงในและเครื่องโทรศัพทภาย
ใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สร้าง)
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 658,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า เบรกเกอร สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย เทปวัดระยะ โถ
ส้วม อางล้างมือ ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง พวงมาลัย น้ํามันเบรก เพลา สาย
ไมล ฟิลมกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร หม้อน้ํา แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง ชุดเกียรรถ
ยนต ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 7,281,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม
กระจก มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก (สืบราคาจากท้องตลาด)
จํานวน 1 ตัว 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร รถ
ยนตสวนกลาง ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับ
ที่ 34

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,256,900 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเก็บวัสดุของ อบต.ลานตากฟ้า จํานวน 750,000 บาท

- โครงการกอสร้างอาคารเก็บวัสดุของ อบต.ลานตากฟ้า
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลําดับที่ 13
(สํานักปลัด)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างกําแพงกันดินป้องกันตลิ่งริมคลองโรงเจฝั่งเหนือ หมู
ที่ 4

จํานวน 815,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างกําแพงกันดินป้องกันตลิ่ง
ริมคลองโรงเจฝั่งเหนือ หมูที่ 4 ยาว 100 เมตร ลึก 2.00 เมตร จุด
เริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายพิชัย แตงสาขา จุดสิ้นสุดบริเวณ
บ้าน     นายการุณ แก้วพูลผล
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า ที่ 08/2565 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างกําแพงกันดินป้องกันตลิ่งริมคลองลําทหาร-คลอง
สําโรง หมูที่ 2

จํานวน 815,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างกําแพงกันดินป้องกันตลิ่ง
ริมคลองลําทหาร-คลองสําโรง หมูที่ 2 ยาว 100 เมตร ลึก 2.00
 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ 3 แยก ถนนสายบ้านลําทหารตัดกับถนน
สายเลียบคลองลําทหาร-คลองชัยขันธ   
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า ที่ 06/2565 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม       (ฉบับที่ 3) หน้า 23 ลําดับที่ 2

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร นาค
กร หมูที่ 3

จํานวน 599,900 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายประยูร นาคกร หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 250 เมตร 
- ตามแบบแปลนเลขที่ 07/2565 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม       
 (ฉบับที่ 3) หน้า 21 ลําดับที่ 9
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โครงการกอสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้าน นายอํานวย 
ยิมศรีใส หมูที่ 2

จํานวน 497,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างบ้าน นายอํานวย ยิมศรีใส หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟ้า 
ที่ 05/2565 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลําดับที่ 21
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขยายสะพานข้ามคลองบาง
สะบ้า หมูที่ 1 กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า ที่ 01/2565 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม      (ฉบับที่ 3) หน้า 20 ลําดับที่ 4  (กองชาง)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขยายสะพานข้าม
คลอง บริเวณบ้าน นายทวิชชัย กลั่นประเสริฐ หมูที่ 1 กว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลลานตากฟ้า ที่ 02/2565 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม       
(ฉบับที่ 3) หน้า 20 ลําดับที่ 5 (กองชาง)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขยายสะพานข้ามคลอง
บางกระจัน หมูที่ 1 กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 14.00
 เมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า ที่ 03/2565 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) หน้า 20 ลําดับที่ 6  (กองชาง)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการขยายสะพานข้ามคลองลํา
ทหาร หมูที่ 2 กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า ที่ 04/2565 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม       (ฉบับที่3) หน้า 20 ลําดับที่ 7 (กองชาง)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k)
- ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการ
กอสร้าง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอ
เพียง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 1
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน สปริงเกลอร ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว หน้ากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,063,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,030,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,030,700 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 936,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลลาน
ตากฟ้า จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
                - ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา
  - ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา
        2) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
                - ตําแหนงคนงาน
                - ตําแหนงคนงาน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2559
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 94,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลลานตากฟ้า จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
                - ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา
  - ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา
        2) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
                - ตําแหนงคนงาน
                - ตําแหนงคนงาน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 1,583,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลลานตาก
ฟ้า  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ
  (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธของการประปา
  (2) คาจ้างเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุกอสร้าง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย เทปวัดระยะ โถ
ส้วม อางล้างมือ ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน ซอมรถจักรยานยนตสวนกลาง ปัมสูบน้ํา ทอ
สูบน้ํา ฯลฯ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 9

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลําดับ
ที่ 10
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