
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,800

เงินสํารองจาย 1,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

50,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

640,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

140,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,069,800

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,800

เงินสํารองจาย 1,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

50,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

640,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

140,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,069,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 250,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,404,500 730,000 265,000 463,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,280,600 298,000 1,285,500 177,660 220,500

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

86,000 21,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

109,500 36,000 16,100 60,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

12,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 250,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 358,500 936,000 4,157,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

644,000 6,906,260

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

21,450 128,950

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

8,000 94,700 324,300

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 5,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

837,000 30,000 182,000 120,000 42,000 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

60,000 5,000 25,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,000 65,000 5,000 5,000 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 155,000 35,000 65,000 5,000 1,120,000

คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

86,000 2,000 15,000 3,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

135,000 4,000 35,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

120,000 43,000 1,414,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 95,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 30,000 230,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 5,000 1,415,000

คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

3,000 109,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

5,000 189,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการคายพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ

60,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
และหรือเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาท้องถิ่น

300,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการคายพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ

60,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
และหรือเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาท้องถิ่น

300,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

20,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนชวง
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องพิษภัยจาก
ยาเสพติด

20,000

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความดีด้วยหัวใจ”

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

20,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนชวง
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องพิษภัยจาก
ยาเสพติด

20,000

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความดีด้วยหัวใจ”

100,000

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  15:23:41 หน้า : 10/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุมสตรี
ตําบลลานตากฟ้า

50,000

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

80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สําหรับผู้พิการตําบล
ลานตากฟ้า

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เเรือน (อปพร.)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุมสตรี
ตําบลลานตากฟ้า

50,000

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

80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สําหรับผู้พิการตําบล
ลานตากฟ้า

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เเรือน (อปพร.)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์สําหรับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (คาราย
หัวเด็ก)

170,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
ควบคุมโรค มือ เท้า 
ปาก

10,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวัง ควบคุม ป้องกัน 
และระงับการแพร
ระบาดของโรคติดตอ

100,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังควบคุม  ป้องกัน
และระงับการแพร
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

โครงการสงเสริมความรู้
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

43,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์สําหรับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (คาราย
หัวเด็ก)

170,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
ควบคุมโรค มือ เท้า 
ปาก

10,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวัง ควบคุม ป้องกัน 
และระงับการแพร
ระบาดของโรคติดตอ

100,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังควบคุม  ป้องกัน
และระงับการแพร
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

30,000 30,000

โครงการสงเสริมความรู้
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

43,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียน

30,000

โครงการสนับสนุนคา
หนังสือเรียน

20,000

โครงการสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียน

20,000

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

50,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคา
เครื่องแบบนักเรียน

30,000

โครงการสนับสนุนคา
หนังสือเรียน

20,000

โครงการสนับสนุนคา
อุปกรณ์การเรียน

20,000

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

50,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจํานวนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งาน

5,000

โครงการอบรมเยาวชน 
"ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ"

40,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งาน

5,000

โครงการอบรมเยาวชน 
"ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ"

40,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

100,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ.2540  แก
ผู้นําชุมชน  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา อบ
ต.  พนักงานสวนตําบล  
ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างอบต.ลานตากฟ้า

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

490,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 310,000 200,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 95,000 1,149,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 190,000 10,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ข้อมูลขาวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ.2540  แก
ผู้นําชุมชน  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา อบ
ต.  พนักงานสวนตําบล  
ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างอบต.ลานตากฟ้า

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

10,000 10,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

490,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 200,000 350,000 560,000

วัสดุการเกษตร 50,000 60,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 570,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 43,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,244,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 30,000 450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุสํานักงาน 320,590 70,000 10,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 20,000

คาไฟฟ้า 540,000 120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000 40,000 20,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 50,000 270,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 190,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 450,590

วัสดุอื่น 5,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000

คาไฟฟ้า 1,100,000 1,760,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000 300,000 780,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  15:23:41 หน้า : 22/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี ราคา 
15,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 3,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
ราคา 30,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง

60,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

22,000

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบล้อจักรยาน

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี ราคา 
15,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 3,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
ราคา 30,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง

60,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

22,000

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบล้อจักรยาน

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี ราคา 
15,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

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

23,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง

5,000 2,500

จัดซื้อชั้นวางของเอนก
ประสงค์ แบบ 6 ชอง

5,000

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
แบบ 4 ชั้น

10,000

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 40 
ชอง

25,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 5,000

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลา
มีนสีขาว

11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี ราคา 
15,000 บาท จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

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

23,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง

7,500

จัดซื้อชั้นวางของเอนก
ประสงค์ แบบ 6 ชอง

5,000

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
แบบ 4 ชั้น

10,000

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 40 
ชอง

25,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 5,000 10,000

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลา
มีนสีขาว

11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อม
เก้าอี้

24,000

จัดซื้อพัดลมโคจรติด
ผนัง 3 ใบพัด

15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

20,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

100,000

โครงการกอสร้างกําแพง
กันดินป้องกันตลิ่งริม
คลองโรงเจฝั่งเหนือ หมู
ที่ 4

โครงการกอสร้างกําแพง
กันดินป้องกันตลิ่งริม
คลองลําทหาร-คลอง
สําโรง หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อม
เก้าอี้

24,000

จัดซื้อพัดลมโคจรติด
ผนัง 3 ใบพัด

15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

280,000 300,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

3,500,000 150,000 3,750,000

โครงการกอสร้างกําแพง
กันดินป้องกันตลิ่งริม
คลองโรงเจฝั่งเหนือ หมู
ที่ 4

815,000 815,000

โครงการกอสร้างกําแพง
กันดินป้องกันตลิ่งริม
คลองลําทหาร-คลอง
สําโรง หมูที่ 2

815,000 815,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายประยูร 
นาคกร หมูที่ 3

โครงการกอสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างบ้าน นายอํา
นวย ยิมศรีใส หมูที่ 2

โครงการกอสร้างอาคาร
เก็บวัสดุของ อบต.ลาน
ตากฟ้า

โครงการกําจัดวัชพืชใน
คูคลองในเขตตําบลลาน
ตากฟ้า โดยใช้เครื่อง
จักรกล

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการติดตั้งไฟทาง
สาธารณะ บริเวณถนน
เลียบคลองชัยขันธ์ฝั่ง
เหนือและฝั่งใต้ หมูที่ 2

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายประยูร 
นาคกร หมูที่ 3

599,900 599,900

โครงการกอสร้าง
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างบ้าน นายอํา
นวย ยิมศรีใส หมูที่ 2

497,000 497,000

โครงการกอสร้างอาคาร
เก็บวัสดุของ อบต.ลาน
ตากฟ้า

750,000 750,000

โครงการกําจัดวัชพืชใน
คูคลองในเขตตําบลลาน
ตากฟ้า โดยใช้เครื่อง
จักรกล

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการติดตั้งไฟทาง
สาธารณะ บริเวณถนน
เลียบคลองชัยขันธ์ฝั่ง
เหนือและฝั่งใต้ หมูที่ 2

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจ ประเมิน 
และประเมินผลข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจ

20,000

รวม 15,610,800 11,863,990 535,500 7,723,300 837,660 721,600 3,093,600 190,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  15:23:41 หน้า : 31/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างสํารวจ ประเมิน 
และประเมินผลข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจ

20,000

รวม 40,000 9,229,850 90,000 3,063,700 53,000,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  15:23:41 หน้า : 32/32


