
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า
อําเภอ นครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,495,100 บาท
งบบุคลากร รวม 5,445,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,783,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 อัตรา  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวน 1อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,069,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
   1)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
   2)  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
   3)  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
   4)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,662,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  10  อัตรา  ดังนี
1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2)  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
3)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4)  นิติกร
5)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6)  นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.)
7)  นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.)
8)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.)
9)  นักวิชาการสาธารณสุข  (ปก./ชก.)
10) เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
   1)  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
   1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
   2)  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) พ.ศ.2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,095,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนตําบลลานตากฟ้า  จํานวน  10  อัตรา  ดังนี
1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา ได้แก่
     -  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  (ทักษะ 5 ปี)
2)  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   9  อัตรา  ได้แก่
     -  ตําแหน่งภารโรง จํานวน  1  อัตรา
     -  ตําแหน่งนักการ  จํานวน  1  อัตรา
     -  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน  4  อัตรา
     -  ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 135,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  จํานวน  10  อัตรา  ดังนี
1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา ได้แก่
     -  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  (ทักษะ 5 ปี)
2)  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   9  อัตรา  ได้แก่
     -  ตําแหน่งภารโรง จํานวน  1  อัตรา
     -  ตําแหน่งนักการ  จํานวน  1  อัตรา
     -  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน  4  อัตรา
     -  ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 4,614,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 615,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า รวมถึงข้าราชการ
ถ่ายโอนตามโครงการการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่ อปท. 
ตังไว้ 450,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ 
ตังไว้  50,000  บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
 พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  
-  เป็นไปตามตามหนังสือสังการ ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 2,577,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,600,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น
1)  ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําจุลสาร หนังสือแบบพิมพ์
ต่างๆ
2)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดิน การโอนทีดิน
3)  ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารและสภา ตลอดจนผู้มีสิทธิอืนๆ
4)  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ
5)  ค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้าย
และสือสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาล้างรูป อัดรูป ฯลฯ
6)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
7)  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าติดตังโทรศัพท์
8)  ค่าปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
9)  ค่าใช้จ่ายในเรืองการจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า พ่นยา กําจัดวัชพืช และค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทัวไปอืนๆ ตามความจําเป็น
10)  ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
                                 ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
     -  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล นิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษา และเจ้าหน้าทีท่ีเกียว
ข้อง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
     -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 
2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  
     -  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าบริการ
อืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรอง ในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเข้าร่วม
ประชุม
     -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ จํานวน 2,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 90,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถของ
องค์การบริหารส่วนตําบลก่อให้เกิดความเสียหาย
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1033 
ลงวันที 16 มีนาคม 2554
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน 
ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลาสําหรับงานรัฐพิธีหรือ
งานวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสทีจําเป็น

จํานวน 5,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สําหรับ
งานรัฐพิธี หรืองานวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น
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โครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน  หรือสมาชิกสภาท้องถิน  และหรือ
เลือกตังซ่อมสมาชิกสภาท้องถิน

จํานวน 200,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตังผู้บริหาร
ท้องถิน หรือสมาชิกสภาท้องถิน และหรือเลือกตังซ่อมสมาชิกสภาท้องถิน 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 119 ลําดับที 1

โครงการจัดกิจกรรมรําลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 เนืองใน
วันคล้ายวันสวรรคต

จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมรําลึกพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 เนืองในวันคล้ายวันสวรรคต เช่น  
     -  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
     -  ค่ารับรอง ผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
     -  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 110 ลําดับที 4

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 รัชกาลที  9

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที  9 เช่น  
     -  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
     -  ค่ารับรอง ผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
     -  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 110 ลําดับที 2
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น  
     -  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
     -  ค่ารับรอง ผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
     -  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
 (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 110 ลําดับที 1
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาอบต.  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง อบต.ลานตาก
ฟ้า

จํานวน 150,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพือเพิมประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม วัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
เช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึก
อบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 119 ลําดับที 2

โครงการเพือปกป้องสถาบัน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพือปกป้องสถาบัน เช่น  
     -  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
     -  ค่ารับรอง ผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
     -  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
 (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 110 ลําดับที 3
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 80,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 เช่น  
     -  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
     -  ค่ารับรอง ผู้ทีได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
     -  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 110 ลําดับที 5

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีของรัฐเพือเพิมศักยภาพการปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐเพือเพิมศักยภาพการปฏิบัติ
งาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 119  ลําดับที 3
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 119 ลําดับที 4
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โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม วัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 120 ลําดับที 5
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  แก่ผู้
นําชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 120 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทปกาว ตรายาง เก้าอี
พลาสติก  ธงชาติ  สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลักไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า แผงวงจร  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้
กวาด แปรง นํายาดับกลิน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถาด แก้ว จาน
รอง หม้อ กระทะ  กะละมัง มีด ถัง กรอบรูป ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์  นํามัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี ล้อ ถัง
นํามันไฟหน้าไฟเบรก ชุดเกียร์รถ เพลา สายไมล์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเครือง ก๊าซ นํามันเบนซิน นํามันก๊าด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตังกล้อง เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อ
เนือง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 552,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลลานตาก
ฟ้า และอาคารอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ลานตากฟ้า

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่า
บริการสือสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เนต  และค่าสือสารอืนๆ
งบลงทุน รวม 435,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 285,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน
มีพนักพิงกลาง มีเท้าแขน มีลูกล้อ สามารถปรับระดับสูงตําได้ 
จํานวน  20  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 156 ลําดับที 16
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เครืองดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองดูดฝุ่น  ขนาด  25  ลิตร
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี
1) สามารถดูดฝุ่นและนํา
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 เครือง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 156  ลําดับที 20

ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง   
จํานวน 4 ตู้
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 156 ลําดับที 18

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก มีลินชัก 4 ลินชัก  
จํานวน  2  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 155  ลําดับที 14
โต๊ะประชุม จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะประชุม ขนาด 1.60 เมตร  
จํานวน  9  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 155 ลําดับที 15
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โต๊ะพับสีขาว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75
 เซนติเมตร ขาเหล็กชุบโครเมียม  
จํานวน  10  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 150  ลําดับที 8

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น แบบต่อท่อ จํานวน 14,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองทํานําเย็น  แบบต่อท่อ
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี
แบบต่อท่อประปา ขนาด 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก
 1) ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
 2) ถังบรรจนุําภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกัว
 3) มีอปุกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํา
 4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 5) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮริตซ์
 6) ราคาไม่รวมค่าติดตัง อุปกรณ์การติดตัง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
และไม่รวมเครืองกรองนํา
จํานวน  1  เครือง  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 157 ลําดับที 30

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 122 ลําดับที 19

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรัับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 122 ลําดับที 20
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสีปี จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมแผน
พัฒนาท้องถินสีปี เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
 (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 120 ลําดับที 8

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างสํารวจ ประเมิน และประเมินผลข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจ ประเมิน และประเมินผลข้อมูลเกียวกับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการทีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลานตากฟ้า
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 120 ลําดับที 7

งานบริหารงานคลัง รวม 3,581,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,382,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,382,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  จํานวน  6
  อัตรา  ดังนี
1)  ผู้อํานวยการกองคลัง
2)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5)  เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.)
6)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.)
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 58,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี 
1)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2)  เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง)
3)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.)
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) พ.ศ.2559
 ประกาศ ณ วันที 29 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 820,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี
1)  ตําแหน่งคนงาน
2)  ตําแหน่งคนงาน
3)  ตําแหน่งคนงาน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1 อัตรา  ดังนี  
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี
1)  ตําแหน่งคนงาน
2)  ตําแหน่งคนงาน
3)  ตําแหน่งคนงาน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินอืนๆ จํานวน 4,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  
-  เป็นไปตามตามหนังสือสังการ ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทัวไปต่างๆ  เช่น
-  ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับภาษีท้องถินจัดเก็บ
-  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LASS) เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุง
ระบบ
-  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่านําประปาและค่าขยะมูลฝอย
                                               ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของ  อบต. จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัด
เก็บรายได้ของ อบต. เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 120 ลําดับที 9
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทปกาว ตรายาง เก้าอี
พลาสติก   ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้
กวาด แปรง นํายาดับกลิน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถาด แก้ว จาน
รอง หม้อ กระทะ  กะละมัง มีด ถัง กรอบรูป ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์  นํามัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี ล้อ ถัง
นํามัน  ไฟหน้าไฟเบรก ชุดเกียร์รถ เพลา สายไมล์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเครือง ก๊าซ นํามันเบนซิน นํามันก๊าด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตังกล้อง เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อ
เนือง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปาษณีย์

งบลงทุน รวม 219,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 219,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน   
มีพนักพิงกลาง มีเท้าแขน มีลูกล้อ สามารถปรับระดับสูงตําได้  
จํานวน 2 ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 159 ลําดับที 7
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 27,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 5 ตู้    ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 159 ลําดับที 4
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ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง  
จํานวน  4  ตู้
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 159 ลําดับที 1
ตู้เหล็ก แบบบานเลือนกระจก จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบบานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน  2  ตู้
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 159 ลําดับที 2
ตู้เหล็ก แบบบานเลือนทึบ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบบานเลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน  2  ตู้
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 159 ลําดับที 3
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75
 เซนติเมตร  จํานวน  2  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 159 ลําดับที 8
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โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก มีลินชัก 4 ลินชัก  
จํานวน  2  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 159  ลําดับที 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน  2  เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 159 ลําดับที 9
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง    
จํานวน  1  เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 160  ลําดับที 10
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดําชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จํานวน  1  เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 160 ลําดับที 11
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน  2  เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 160 ลําดับที 12

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 122 ลําดับที 19
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าทีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 112  ลําดับที 1
โครงการจัดตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 112  ลําดับที 2
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลลาน
ตากฟ้า

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลลานตากฟ้า เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 112 ลําดับที 5
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 120,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 112 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,357,000 บาท
งบบุคลากร รวม 822,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 822,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 560,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2)  นักวิชาการศึกษา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  จํานวน 1  อัตรา  ดังนี
   1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) พ.ศ.2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา  ดังนี
1)  เจ้าพนักงานธุรการ
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทัวไปต่างๆ  เช่น
1) ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําจุลสาร หนังสือแบบพิมพ์
ต่างๆ
2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดิน การโอนทีดิน
3) ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารและสภา ตลอดจนผู้มีสิทธิอืนๆ
4) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ
5) ค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้ายและ
สือสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาล้างรูป อัดรูป ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม วัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษ เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม วัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 106 ลําดับที 1
โครงการทีนังอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทีนังอ่านหนังสือประจําหมู่
บ้าน เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือ ค่าจัดสถานที ค่าหนังสือ ค่า
วัสดุ/ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ 
-  เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที นฐ 0023.3/ว9755 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561 เรือง เร่งรัดการดําเนินงาน "ทีอ่านหนังสือท้องถิน รัก
การอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพือสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ.2560-2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 123 ลําดับที 2
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น  
เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีให้เบิกได้เท่าที
จ่ายจริง เช่น ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 106 ลําดับที 2
โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ" จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้า
คุณธรรมตามแนววิถีพุทธ" เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม วัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 106 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทปกาว ตรายาง เก้าอี
พลาสติก  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลักไฟฟ้าไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า แผงวงจร ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตังกล้อง เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อ
เนือง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 108 ลําดับที 18

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,687,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,295,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,295,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 570,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา  ดังนี
1)  ตําแหน่งครู  คศ.1  จํานวน  2  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 620,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1)  คนงาน  จํานวน  2  อัตรา
2)  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
-  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี
1)  คนงาน  จํานวน  2  อัตรา
2)  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 2,597,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,103,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทัวไปต่างๆ  เช่น
1) ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําจุลสาร หนังสือแบบพิมพ์
ต่างๆ
2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดิน การโอนทีดิน
3) ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารและสภา ตลอดจนผู้มีสิทธิอืนๆ
4) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ
5) ค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้ายและ
สือสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาล้างรูป อัดรูป ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าสถานที
จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 109 ลําดับที 3
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบ
คุม โรคมือ เท้า ปาก เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม วัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยาร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 107 ลําดับที 9
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 773,000 บาท
(1) ค่าอาหารกลางวัน   ตังไว้  490,000  บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
เจ๊ก หมู่ที 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที 4 จํานวน 100 คน 
(ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน)
(2) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
ตังไว้ 170,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองเจ๊ก หมู่ที 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที 4 จํานวน 100
 คน   (ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี)
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตัง
ไว้  113,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด 
หมู่ที 4 จํานวน 100 คน มีรายการดังนี
            - ค่าหนังสือ                     อัตราคนละ  200/ปี
            - ค่าอุปกรณ์การเรียน        อัตราคนละ  200/ปี
            - ค่าเครืองแบบนักเรียน     อัตราคนละ  300/ปี
            - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430/ปี  
โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม วัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 106 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,369,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทปกาว ตรายาง เก้าอี
พลาสติก ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลักไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้
กวาด แปรง นํายาดับกลิน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถาด แก้ว จาน
รอง หม้อ กระทะ  กะละมัง มีด ถัง กรอบรูป  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,159,000 บาท
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ.)   ตังไว้  959,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ให้โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีและ
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า โดยจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียน ตังแต่เด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนชัน ป.1-ป.6 จํานวน 500 คน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 136 ลําดับที 3
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก 
หมู่ที 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที 4 โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 136 ลําดับที 2

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน คีม จอบ เสียม เลือย กบไส
ไม้ สังกะสี ทินเนอร์ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี  ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตังกล้อง เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อ
เนือง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น สมุด กระดาษ ดินสอ ยางลบ 
สือการเรียนการสอน  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้าย
วัด หมู่ที 4
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งบลงทุน รวม 795,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 245,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน   
มีพนักพิงกลาง มีเท้าแขน มีลูกล้อ สามารถปรับระดับสูงตําได้ 
จํานวน  2  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 165 ลําดับที 23
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู จํานวน 17,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  จํานวน  17,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู   
2) ราคาททีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้
 - ชนิดตังพืนหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืนเป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกบัการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสงู (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
 - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยดัพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตังเครืองปรับอากาศ
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
 (1) ชนิดตังพืน หรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 (2) ชนิดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
จํานวน  1  เครือง  ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 163  ลําดับที 14
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู จํานวน 21,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  จํานวน  21,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู   
2) ราคาททีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้
 - ชนิดตังพืนหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืนเป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครังงที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกบัการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสงู (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
 - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยดัพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตังเครืองปรับอากาศ
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
 (1) ชนิดตังพืน หรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
 (2) ชนิดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
จํานวน  1  เครือง  ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 163  ลําดับที 10
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ชันวางหนังสือ แบบ 4 ชัน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางหนังสือ แบบ 4 ชัน 
ขนาดไม่ตํากว่า 90x90x30 เซนติเมตร   
จํานวน  4  อัน
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 165 ลําดับที 22

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน  2  ตู้  ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 162 ลําดับที 3
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
 1) มีหูลินชัก
 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน  1  ตู้    ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 164 ลําดับที 16
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ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง
จํานวน  2  ตู้  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 162  ลําดับที 4
ตู้เหล็ก แบบฟอร์ม 15 ลินชัก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบฟอร์ม 15 ลินชัก
จํานวน  2  ตู้
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 164 ลําดับที 20
โต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 
ขนาดไม่ตํากว่า 120x60x75 เซนติเมตร มีกุญแจล็อคลินชักข้างพร้อม
กัน 2 ใบ   จํานวน  2  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 162 ลําดับที 2

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
1) ทําด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
จํานวน  2  ชุด    ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 164 ลําดับที 17
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พัดลมติดผนัง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว พร้อมอุปกรณ์ติดตัง
จํานวน  6  ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 162 ลําดับที 9

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นจัดซือโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี ทําจากโครงเหล็ก ขนาดโต๊ะไม่
ตํากว่า 75x180x55 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี 
จํานวน 4 ชุด
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 163 ลําดับที 13

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 21,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอลอี ดี(LED TV) แบบ Smart TV
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล แบบ Smart TV 
2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 48 นิว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชือมต่ออินเตอร์เน็ตได้(Smart TV)
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
จํานวน  1  เครือง  ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 165 ลําดับที 26
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ชันควําจานอะลูมิเนียม จํานวน 10,000 บาท
- เพืิอจ่ายเป็นค่าจัดซือชันควําจานอะลูมิเนียม   
ตระแกรง 3 ชัน ขนาดไม่น้อยกว่า 98.5x49x81 เซนติเมตร
จํานวน  2  ชุด
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 165 ลําดับที 24
อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม จํานวน 5,000 บาท
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซืออ่างล้างจานชนิด 2 หลุม
อ่างล้างจานสเตนเลสขาตัง 2 หลุม 1 ทีพัก มีทีพักจานสเตนเลสด้านล่าง
จํานวน  1  ชุด
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 165 ลําดับที 25

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (2561-
2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที  108  ลําดับที 18

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 550,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้าย
วัด หมู่ที 4 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 108 ลําดับที 17

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 108 ลําดับที 19
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,000,000 บาท
- เพืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก อนุบาลและเด็กเล็ก ป
.1-ป.6 จํานวน 500 คน ในอัตรามือละ 20 บาท/คน จํานวน 200
 วัน สําหรับโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี และโรงเรียนวัดลานตากฟ้า
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 136 ลําดับที 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 253,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 253,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 113 ลําดับที 4
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ

จํานวน 35,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่
สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัตดามาตุ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึก
อบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 114 ลําดับที 7
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกียวกับการป้องกันและ
ระงับโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนเกียวกับการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 113 ลําดับที 1
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โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม  ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบ
คุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 113 ลําดับที 2

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนจํานวนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 3,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึนทะเบียนจํานวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 113 ลําดับที 5
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 35,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและ
เกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 114 ลําดับที 6

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรือง
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 114 ลําดับที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเครือง ก๊าซ นํามันเบนซิน นํามันก๊าด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น สําลี  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 204,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 143,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้พิการตําบลลานตากฟ้า จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้
พิการตําบลลานตากฟ้า เช่น ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 115 ลําดับที 3
โครงการอบรมความรู้เพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า จํานวน 120,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมความรู้เพือพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า เช่น ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 115 ลําดับที 2
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ค่าวัสดุ รวม 3,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

งบลงทุน รวม 61,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมดูดอากาศ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิว พร้อมติดตัง  
จํานวน  1  ตัว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 157 ลําดับที 29

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รถเข็นชนิดนัง จํานวน 6,900 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นชนิดนัง  สําหรับผู้พิการ  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี
1) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนัง
2) โครงตัวรถทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิว
3) พืนทีนังและพนักพิงหลังทําด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
4) ทีนังขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิว
5) มีทีวางเท้าทําด้วยอะลูมิเนียม
6) มีทีวางแขน 2 ข้าง ทําด้วยแผ่น โลหะไม่เป็นสนิม
7) มีล้อยางตัน 4 ล้อ
จํานวน  1  คัน    ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 157 ลําดับที 28
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงทางลาดทางเดินผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงทางลาดทางเดินผู้
พิการ
กว้าง 1.35 เมตร ยาว 4.20 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 6.50 ตารางเมตร
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 115 ลําดับที 4

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 444,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรืองพิษภัยจากยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เรืองพิษ
ภัยจากยาเสพติด เช่น ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม   ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 116 ลําดับที 1
โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจิตอาสา "เราทําความดี
ด้วยหัวใจ" เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
และเกียวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 116 ลําดับที 3

งบลงทุน รวม 324,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 324,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที 2 จํานวน 312,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่
ที 2
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)หน้าที 133 ลําดับที 1
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k) จํานวน 12,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 
-  เป็นไปตามหนังสือ กค(กวจ)0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 
เรืองซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีให้
เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
และเกียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 109 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีให้
เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
และเกียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 109 ลําดับที 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,035,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,071,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,071,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 425,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองช่าง
2) นายช่างโยธา   (ปง./ชง.)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  
จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1)  นายช่างโยธา   (ปง./ชง.)
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
-  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครปฐม เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 533,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1)  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
2)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1)  ตําแหน่งคนงาน  2  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา  ดังนี
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1) คนงาน   จําวน  2  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  
-  เป็นไปตามตามหนังสือสังการ ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น
1) ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําจุลสาร หนังสือแบบพิมพ์
ต่างๆ
2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดิน การโอนทีดิน
3) ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารและสภา ตลอดจนผู้มีสิทธิอืนๆ
4) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ
5) ค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้ายและ
สือสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาล้างรูป อัดรูป ฯลฯ
6) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
7) ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าติดตังโทรศัพท์
8) ค่าปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
9) ค่าใช้จ่ายในเรืองการจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า พ่นยา กําจัดงัชพืช และค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทัวไปอืนๆ ตามความจําเป็น
10) ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
                                 ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 645,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครือง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทปกาว ตรายาง เก้าอี
พลาสติกฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  ปลักไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ขา
ตังไมโครโฟน  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  แผงวงจร  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ค้อน คีม จอบ เสียม เลือย กบ
ไสไม้ สังกะสี ทินเนอร์ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ฯฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์  นํามัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี ล้อ ถัง
นํามัน  ไฟหน้า ไฟเบรก ชุดเกียร์รถ เพลา สายไมล์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเชือ
เพลิง  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  ก๊าซ  นํามันเบนซิน  นํามันก๊าด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ขาตังกล้อง  เมมโมรีการ์ด  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อ
เนือง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ

งบลงทุน รวม 134,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพักคอย 3 ทีนัง มีทีเท้าแขน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอย 3 ทีนัง มีทีเท้าแขน
ขนาดไม่ตํากว่า 164x58x77.5 เซนติเมตร
จํานวน  2  ชุด
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 161 ลําดับที 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน  1  เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 161 ลําดับที 1
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เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน  1  เครือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 161 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพืิอจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรัับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 132 ลําดับที 25

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,128,400 บาท
งบลงทุน รวม 2,128,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,128,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินริมคลองควายฝังตะวันตก หมู่ที 3 จํานวน 1,268,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกําแพงกันดินริมคลองควายฝังตะวันตก ลึก 2.50
 เมตร ยาว 160 เมตร หมู่ที 3 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
ที 3/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้ที 128 ลําดับที 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา สายซอย
ร่วมใจ หมู่ที 1

จํานวน 393,900 บาท

- เพืือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
นํา สายซอยร่วมใจ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 60.00 เมตร ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 100.00 เมตร หมู่ที 1 ตําบลลานตาก
ฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลลานตากฟ้า
ที 5/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้า128 ลําดับที 10
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จํานวน 66,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 
-  เป็นไปตามหนังสือ กค(กวจ)0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 
เรืองซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรัับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 132 ลําดับที 26

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การฝึกอบรม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  หน้าที 111 ลําดับที 1

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 120,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวัง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 117 ลําดับที 1
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเครือง ก๊าซ นํามันเบนซิน นํามันก๊าด ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นยา จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยา
แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า  
คุณลักษณะสังเขป ดังนี
 1) ขนาดกําลังเครืองยนต์ไม่ตํากว่า 3.5 แรงม้า
 2) ความเร็วลมไม่ตํากว่า 90 เมตร/วินาที
 3) ความจุถังนํายาไม่ตํากว่า 13 ลิตร
 หมายเหตุ : - ชนิดตังพืนเหมาะสําหรับสวนผลไม้ สวนผัก พืนที
กว้าง   ฟาร์มไก่ ฟารม์หมู ฯลฯ
 - เครืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตังพืน มีชือเรียกชืออืน คือ
เครืองพ่นยาแรงอัดสูง หรือ Power Sprayer
จํานวน  2  เครือง   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 158 ลําดับที 31
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 4,893,700 บาท
งบบุคลากร รวม 610,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 610,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 530,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา
ดังนี
1)  พนักงานผลิตนําประปา  จํานวน  4  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี 
1)  พนักงานผลิตนําประปา  จํานวน  4  อัตรา
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที  30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,865,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น
1)  ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําจุลสาร หนังสือแบบพิมพ์
ต่างๆ
2)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดิน การโอนทีดิน
3)  ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารและสภา ตลอดจนผู้มีสิทธิอืนๆ
4)  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ
5)  ค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้าย
และสือสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาล้างรูป อัดรูป ฯลฯ
6)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
7)  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าติดตังโทรศัพท์
8)  ค่าปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
9)  ค่าใช้จ่ายในเรืองการจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า พ่นยา กําจัดงัชพืช และค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทัวไปอืนๆ ตามความจําเป็น
10)  ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
                                 ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ทีจําเป็น ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลักไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน  สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า แผงวงจร ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 450,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน คีม จอบ เสียม เลือย กบไส
ไม้ สังกะสี ทินเนอร์ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา
งบลงทุน รวม 2,418,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
-  เพืิอจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรัับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที  126 ลําดับที 7

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  09:27:04 หน้า : 56/59



ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,118,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5 จํานวน 1,581,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
จุ 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
 นิว บริเวณหอถังประปาคานเรือ หมู่ที 5 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนคร
ชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตาก
ฟ้า 
ที 1/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 126 ลําดับที 6
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองนําประปาบาดาลบริเวณหอถังประปา
บาดาลโรงเรียนวัดลานตากฟ้า หมู่ที 4

จํานวน 167,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองนําประปาบาดาล บริเวณหอ
ถังประปาบาดาลโรงเรียนวัดลานตากฟ้า หมู่ที 4 ตําบลลานตากฟ้า 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลลานตากฟ้า ที 2/2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 125 ลําดับที 5
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k) จํานวน 70,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 
-  เป็นไปตามหนังสือ กค(กวจ)0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 
เรืองซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)คํานวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรัับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 126 ลําดับที 8

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,294,000 บาท
งบกลาง รวม 12,294,000 บาท
งบกลาง รวม 12,294,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท
-  เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับ
หักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที  22 มกราคม 2557
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 116 ลําดับที  3
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,700,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการตําบลลานตากฟ้า  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2559
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 116 ลําดับที  2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตําบลลานตากฟ้า  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 116 ลําดับที  1

สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
- เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667
  ลงวันที  12  มีนาคม  2545
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที 6  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 0684  ลงวันที  8  กุมภาพันธ์ 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที 8  มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31  พฤษภาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1173  ลงวันที  15 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว 1520  ลงวันที 2 สิงหาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท
-  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจการจราจร  ซึงคํานวณตังจ่ายจากค่า
ปรับผู้กระทําผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกและตังจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวกับการ
จราจร เช่น สีจราจร กรวยยาง  ป้ายจราจร ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายบอกแนว
เขต อุปกรณ์ประกอยการติดตังป้าย  แผงเหล็ก แผ่นสะท้อนภาพ แผงกัน
แบบพลาสติกชนิดเติมนํา  เป็นต้น 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 3203  ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) หน้าที 135 ลําดับที  1
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 140,000 บาท

-  สําหรับค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 280,000 บาท
-  เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) 
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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