
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน) 
ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 (เวลา 10.00 – 11.00 น.) 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
ครั้งที่ 1/2561 

************************* 
ผู้มาประชุม   จ านวน    10   คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวรชัย  วัฒนากรแก้ว ประธานคณะกรรมการ (สมาชิกสภา อบต.)  
2 นายสายันห์  ปานมีทรัพย์ กรรมการ  (สมาชิกสภา อบต.)  
3 นายชนิด  อายุยืน กรรมการ  (สมาชิกสภา อบต.)  
4 นางสาวใจแก้ว  พฤฒารา กรรมการ (ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ)  
5 นายวิริยะ  สินเกษม กรรมการ/เลขานุการ  
6 นางจีรนันท์  เฮงสากล ผู้ช่วยเลขานุการ  
7 นายปฐมพงศ์   แป้นสุวรรณ   กรรมการ (ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ)  
8 นายชาญ  ปุยทอง กรรมการ(ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1)  
9 นายศักรินทร์  ชูเกตุ หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
10 นางสาวพรรณี  แสงทวี (แทน) กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ)  

 
ไม่มาประชุม   จ านวน   3   คน   
 1. นางสาวพรทิพย์  ศรีไกรรส กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)    ติดภารกิจ 
 2. นายสกุล  เข็มปัญญา  กรรมการ (ผู้แทนประชาคม)  ติดภารกิจ 
 3. นางสาววรรณวนัช  นกทอง กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ)  ติดภารกิจ 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
นายวรชัย  วัฒนากรแก้ว  -  สวัสดีคณะกรรมการทุกท่าน  ผมนายวรชัย  วัฒนากรแก้ว   
ประธานคณะกรรมการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว ผม
ในฐานะประธานคณะกรรมการ ขอเปิดประชุมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน) 

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวรชัย  วัฒนากรแก้ว   -   ในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและ  
ประธานกรรมการ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.256 1-2564 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  (รอบเดือน เมษายน )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า     
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 

 
/นางจีรนันท์... 
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นางจีรนันท์  เฮงสากล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ผู้ช่วยเลขานุการ    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
- ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
นายวิริยะ  สินเกษม ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ  
เลขานุการ พ.ศ.256 1 (รอบเดือน เมษายน ) ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) อบต.ลานตากฟ้า 
จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการอบต.ลานตากฟ้า ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ลานตากฟ้า  

         "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขจัด 
ทุกข์ทางปัญญา พัฒนาความเข้มแข็งชุมชน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน" 
 

/ข. พันธกิจ... 
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ข. พันธกิจ ของอบต.ลานตากฟ้า  

         1. พัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

         2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
          3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
     ท้องถิ่น  
         4.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
         5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค/ 
     สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ลานตากฟ้าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             1. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
             2. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
     งานรัฐพิธี  
             3. ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
            4. ส่งสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทาง 

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
     และศาสนสถาน  
            6. ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว 

 สถานศึกษา และชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

             1. พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
             2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
     สารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME 
             3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชด าริ 
     เศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
             1. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
             2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
             3. แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด 
             4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
             5. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความ 
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

6. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
/8.การเสริมสร้าง... 
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8. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
             1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 
             2. บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆและการป้องกันน้ าท่วมและ 
     น้ าเสีย  
             3. ดูแลรักษาและพัฒนาที่สาธารณะ 
             4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  

และเชิงสุขภาพ 
             5. พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ง 
     ท่องเที่ยวใหม่  
             6. การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
             1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

             2. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปรามการทุจริต และประพฤติมิ 
     ชอบในการปฏิบัติราชการ  

3. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหารและช่วยเหลือ อปท.สามชิกสภา อบต.  
ลูกจ้าง พนักงาน 

             4. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
             5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่  
             6. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
             7. ปรับปรุงพัฒนารายได้ และการจัดการทรัพย์สินราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
     ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
             8. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
         ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อ
ระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 

            2. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
             3. พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา 
             4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และ 
     ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  
             5. พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-บริโภค  
     การเกษตร และอ่ืนๆ  

/ง. การวางแผน... 
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         อบต.ลานตากฟ้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒน าท้องถิ่น 
สี่ปี  (พ. ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  
อบต.ลานตากฟ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒน าท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

4 1,920,000.00 4 1,920,000.00 4 1,920,000.00 4 1,920,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

19 3,060,000.00 18 2,760,000.00 18 2,760,000.00 18 2,760,000.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

54 3,810,800.00 52 3,780,800.00 50 3,750,800.00 51 5,750,800.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 120,000.00 3 120,000.00 3 120,000.00 4 170,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 13 10,340,000.00 13 10,340,000.00 14 10,540,000.00 14 10,350,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

21 24,210,000.00 15 7,920,000.00 15 11,927,000.00 12 3,690,000.00 

รวม 114 43,460,800.00 105 26,840,800.00 104 31,017,800.00 103 24,640,800.00 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ลานตากฟ้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18  
กันยายน 2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
68 โครงการ งบประมาณ 28,565,450 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 4 1,863,950.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 17 4,207,500.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 4,113,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 50,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 13 10,524,000.00 

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 13 7,807,000.00 

รวม 68 28,565,450.00 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนในเขต อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000.00 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการการ
เจริญเติบโตที่สมวัย 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษ 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีทักษะและ
มีศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 

เด็กและเยาวชน
ต าบลลานตากฟ้า 

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้า
คุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ" 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกที่ดีและมีคุณธรรม 

เด็กและเยาวชน
ต าบลลานตากฟ้า 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กให้เป็นไปตามศักยภาพ 

ผู้ปกครองและเด็ก
เล็ก ศพด.บ้านท้าย
วัด ศพด.บ้านคลอง
เจ๊ก 

5. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 135,000.00 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการการ
เจริญเติบโตที่สมวัย 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

6. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 119,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

7. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)แก่โรงเรียนในเขต อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 959,000.00 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการการ
เจริญเติบโตที่สมวัย 

โรงเรียนในเขต อบต. 
2 แห่ง 



8. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 280,000.00 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโตที่
สมวัย 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

9. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท้ายวัด หมู่ที4่ 

10. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก
และมีพัฒนาการที่สมวัย 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

11. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคมือ เท้า ปาก 
 
 
 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

12. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองเจ๊ก 

13. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างฐานวางเก็บน้ า
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองเจ๊กหมู่ที่ 1 

14. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่ 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

15. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนในต าบลลานตากฟ้า
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งามของชาติมิให้สูญหาย 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

16. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนในต าบลลานตากฟ้า
ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

17. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอัน
ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

18. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการเพื่อปกป้องสถาบัน รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนต าบลลานตากฟ้า
ถวายความจงรักภักด ี

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

19. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมร าลึก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอัน
ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

20. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายได้จัดเก็บเอง 1,143,950.00 เพื่อให้พื้นที่ในเขต อบต.ลานตากฟ้ามี
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

พื้นที่ต าบลลานตาก
ฟ้า 

21. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวัง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือ
แก้ไขปัญหามลภาวะและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในต าบลลานตากฟ้า 

กลุ่มอาสาสมัครฯใน
ต าบลลานตากฟ้า 

22. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ต าบลลานตากฟ้าหมู่
ที่ 1-5 



23. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

เงินส ารองจ่าย รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้าหมู่ที่ 1-5 

24. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
และหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งและ
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

การจัดการเลือกตั้ง 
อบต.ลานตากฟ้า 

25. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง อบต.ลานตากฟ้า 

รายได้จัดเก็บเอง 260,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
อบต.ลานตากฟ้า 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง อบต.
ลานตากฟ้า 

26. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า 

27. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในของ อบต. 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า 

28. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า 

29. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า 

30. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าจ้างส ารวจ ประเมิน และ
ประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจ 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อปรับปรุงหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

อบต.ลานตากฟ้า 

31. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการประชุมประชาคม
แผนพัฒนาสี่ป ี

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้าหมู่ที่ 1-5 

32. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อให้ อบต.ลานตากฟ้ามี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ้

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้าหมู่ที่ 1-5 

33. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตาก
ฟ้า 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 เพื่อใช้ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

บอร์ดประชาสัมพันธ ์

34. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาวัสด ุ รายได้จัดเก็บเอง 1,447,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆเช่น 
วัสดุส านักงาน วัสดุการศึกษา วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ

วัสดุต่างๆ 



อื่นๆ ฯลฯ 

35. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาวัสด ุ รายได้จัดเก็บเอง  
 375,000.00 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆเช่น 
วัสดุส านักงาน วัสดุการศึกษา วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุต่างๆ 

36. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาวัสด ุ รายได้จัดเก็บเอง 1,175,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆเช่น 
วัสดุส านักงาน วัสดุการศึกษา วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุต่างๆ 

37. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้าหมู่ที่ 1-5 

38. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

230,000.00 เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมอัตราร้อยละ 5 พร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน 

พนักงาน ลูกจ้าง 
ต าบลลานตากฟ้า 

39. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) 

รายได้จัดเก็บเอง 280,000.00 เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล 
อบต.ลานตากฟ้า 

40. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

รายได้จัดเก็บเอง 140,000.00 เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

พนักงานส่วนต าบล 
อบต.ลานตากฟ้า 

41. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพต าบลลานตากฟ้า 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อศึกษาดูงานต้นแบบในการ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

กลุ่มอาชีพต่างๆใน
ต าบลลานตากฟ้า 

42. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมให้ความรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

43. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล 

บริเวณจุดเสี่ยงใน
ต าบลลานตากฟ้า 

44. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล 

บริเวณจุดเสี่ยงใน
ต าบลลานตากฟ้า 

45. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
พื้นที่ 

ฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.ต าบล
ลานตากฟ้า จ านวน 
1 ครั้ง 

46. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

รายได้จัดเก็บเอง 140,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
พื้นที่ 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ฯ (อปพร.) จ านวน 1 
ครั้ง 

47. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการ
ป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

48. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และระงับการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยุงลาย 

ประชาชนต าบลลาน
ตากฟ้า 

49. การพัฒนาด้าน โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน ประชาชนต าบลลาน



สังคม และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

การเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงท ี ตากฟ้าหมู่ที่ 1-5 

50. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุต า
บลานตากฟ้า 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้ง
กายและใจ 

ผู้สูงอายุในต าบล
ลานตากฟ้า 

51. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลลานตาก
ฟ้า 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 เพื่อให้ความรู้ผู้สูงอายุในต าบลลาน
ตากฟ้า 

ผู้สูงอายุในต าบล
ลานตากฟ้า 

52. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
พิษภัยจากยาเสพติด 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เด็กและเยาวชน
ต าบลลานตากฟ้า 

53. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เงินอุดหนุนทั่วไป 54,000.00 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เอดส์ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
ลานตากฟ้า 

54. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,500,000.00 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้พิการต าบลลาน
ตากฟ้า 

55. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,400,000.00 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้
มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบล
ลานตากฟ้า 

56. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า 
ท่อเมนประปา การเป่าท่อบาดาล 
และอุปกรณ์ประปาต่างๆฯลฯ 

ครุภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับ
การบ ารุงนักษา
ซ่อมแซม 

57. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

รายได้จัดเก็บเอง 140,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ครุภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

58. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ได้รับการปรับปรุง 

59. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ครุภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

60. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

รายได้จัดเก็บเอง 480,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถได้
ตามปกต ิ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ได้รับการปรับปรุง 

61. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและซ่อมแซม
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ได้รับการปรับปรุง 

62. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายเลียบคลองบาง
ไกรซ้อน หมู่ที่ 1 

รายได้จัดเก็บเอง 1,123,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร 

63. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
เลียบคลองบางสะบ้าฝั่งเหนือ หมู่
ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

2,002,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1100 
เมตร 

64. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,382,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 1500 
เมตร 

65. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
ใช้งานได้ตามปกติ 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 



66. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

67. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 700,000.00 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

68. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร ค่าแผงกั้น เหล็กขาว แดง 
กรวย เครื่องหมายจราจรอื่นๆ 

อบต.ลานตากฟ้า 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.ลานตากฟ้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จ านวนเงิน 8,943,555 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 31 โครงการ 
จ านวนเงิน 8,693,193 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 3 366,483.95 3 366,483.95 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 7 1,072,958.68 7 1,072,958.68 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 1,719,294.60 8 1,531,932.58 

การพัฒนาด้านสังคม 7 4,935,524.00 7 4,872,524.00 

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 6 849,293.92 6 849,293.92 

รวม 31 8,943,555.15 31 8,693,193.13 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลานตากฟ้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนในเขต 
อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 153,000.00 ค่าอาหารกลางวันภาค
เรียนที่2/2560(ครั้งที่
1)/รร.วัดพุทธธรรม
รังษี/ฏีกาเลขที
34/2561ลว.30ต.ค.60 

30/10/2560 0 

  305,000.00 

ค่าอาหารกลางวันภาค
เรียนที่2/2560(ครั้งที่
1)/รร.วัดลานตากฟ้า/
ฏีกาเลขท3ี5/2561ลว.
30ต.ค.60 

30/10/2560 0 

  153,000.00 

ค่าอาหารกลางวันภาค
เรียนที่2/2560(ครั้งที่
2)/รร.วัดพุทธธรรม
รังษี/ฏีกาเลขที
189/2561ลว.24ม.ค.
61 

24/01/2561 0 

  305,000.00 
ค่าอาหารกลางวันภาค
เรียนที่2/2560(ครั้งที่

24/01/2561 0 



2)/รร.วัดลานตากฟ้า/
ฏีกาเลขท1ี90/2561
ลว.24ม.ค.61 

2. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 14,000.00 จ้างเหมารถโดยสารฯ2
คัน โครงการสายใยรัก
ฯ/บจก.แมจิค รูทส์/
ใบสั่งจ้างเลขที่
39/2561 ลว.2ก.พ.61 

02/02/2561 7 

  432.00 

ป้ายโครงการสายใยรัก
ครอบครัว/ใบสั่งซ้ือสั่ง
จ้างเลขที่ 38/2561 
ลว.2 ก.พ. 61 

02/02/2561 3 

  15,100.00 

สัญญาการยืมเงิน
งบประมาณเลที่
4/2561/ฎีกาเลขที่
225/2561ลว.
8/2/2561 

08/02/2561 0 

3. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

135,000.00 22,315.00 ซ้ืออาหารเสริม(นม)/
สหกรณ์โคนมนคร
ปฐม/สัญญาซ้ือขาย
เลขที่1/2561 ลง31
ต.ค.60 

31/10/2560 100 

  33,918.80 

ซ้ืออาหารเสริม(นม)/
สหกรณ์โคนมนคร
ปฐม/สัญญาซ้ือขาย
เลขที่1/2561 ลง31
ต.ค.60 

31/10/2560 100 

4. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนวัสดุ
การศึกษาให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

119,000.00 42,500.00 จ่ายเงินอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)/ศพด.บ้าน
คลองเจ๊ก/ฎีกาเลขที่
32/2561/ลว.30ต.ค.
60 

30/10/2560 0 

  64,600.00 

จ่ายเงินอุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)/ศพด.บ้าน
ท้ายวัด/ฎีกาเลขที่
33/2561/ลว.30ต.ค.
60 

30/10/2560 0 

5. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)แก่โรงเรียนใน
เขต อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

959,000.00 136,567.80 ซ้ืออาหารเสริม(นม)/
สหกรณ์โคนมนคร
ปฐม/สัญญาซ้ือขาย
เลขที่1/2561 ลง31
ต.ค.60 

31/10/2560 100 

  272,243.00 

ซ้ืออาหารเสริม(นม)/
สหกรณ์โคนมนคร
ปฐม/สัญญาซ้ือขาย
เลขที่1/2561 ลง31
ต.ค.60 

31/10/2560 100 

6. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

280,000.00 42,500.00 ค่าอาหารกลางวัน
ศพด.บ้านคลองเจ๊ก/ฏี

30/10/2560 0 



ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กาเลขท3ี2/2561ลว.
30ต.ค.60 

  64,600.00 

ค่าอาหารกลางวัน
ศพด.บ้านท้ายวัด/ฏีกา
เลขที33/2561ลว.30
ต.ค.60 

30/10/2560 0 

  17,500.00 

ค่าอาหารกลางวัน
ศพด.บ้านคลองเจ๊ก/ฏี
กาเลขท1ี91/2561ลว.
24ม.ค.61 

24/01/2561 0 

  26,600.00 

ค่าอาหารกลางวัน
ศพด.บ้านท้ายวัด/ฏีกา
เลขที192/2561ลว.24
ม.ค61 

24/01/2561 0 

7. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 15,000.00 ติดต้ังเครื่องขยายเสียง
และไฟประดับบริเวณ
งาน/นายเสนาะ เสนาะ
ค า/ใบสั่งซ้ือเลขที่
8/2561ลว.27ต.ค.60 

27/10/2560 7 

  2,700.00 

ป้ายงานลอยกระทง1 
ป้าย/การันตรีการ
พิมพ์/เลขที่ใบสั่งซ้ือ
7/2561ลว.27ต.ค.60 

27/10/2560 5 

8. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเพื่อปกป้อง
สถาบัน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 11,343.00 ป้ายประชาสัมพันธ์ 13 
ป้าย ร.9/การันตรีการ
พิมพ์/ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง
เลขที่5/2561ลว.24
ต.ค.60 

24/10/2560 3 

  5,000.00 

ติดต้ังไฟประดับพระ
บรมฉายาลักษณ์ร.9/
นายเสนาะ เสนาะค า/
ใบสั่งซ้ือสั่งจ้างเลขที่
6/2561 ลว.25ต.ค.60 

25/10/2560 5 

  16,375.00 

วัสดุอุปกรณ์2รายการ
งานถวายพระเพลิงร.
9/นางวิจิตรานิระบุตร/
ใบสั่งซ้ือสั่งจ้างเลขที่
5/2561ลว.24ต.ค.60 

24/10/2560 3 

9. การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,143,950.00 332,683.95 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย/
บจก.ทิพยาวรรณ 
อินเตอร์เนชั่นแนล/
สัญญาจ้างเลขที่
1/2561ลว.30ต.ค60 

30/10/2560 30 

10. การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอาสาสมัครเฝ้า
ระวังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

120,000.00 10,000.00 จ้างเหมาท าอาหารและ
จัดหาวัสดุฯ/นางสาวรุ่ง
อรุณ สวนมาลี/ใบสั่ง
จ้างเลขที่40/2561ลว.
2ก.พ.61 

02/02/2561 22 

11. การพัฒนา
ด้าน

เงินส ารองจ่าย รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 11,900.00 ทรายถมปริมาณ40
ลบม./นายสุรเชษฐ์ นา

10/11/2560 3 



สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

คลมัย/เลขที่ใบสั่งซ้ือ
9/2561ลว.10พ.ย.60 

  11,900.00 

ทรายถมปริมาณ40
ลบม./นายสุรเชษฐ์ นา
คลมัย/เลขที่ใบสั่งซ้ือ
17/2561ลว.29พ.ย.60 

29/11/2560 3 

12. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 432.00 ป้ายโครงการฯ/ร.การ์
รันตรี การพิมพ์/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่22/2561 ลว.
15ธ.ค.60 

15/12/2560 5 

  5,000.00 

ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม/น.ส.
ส ารวย เปียรักใคร่/
ใบสั่งจ้างเลขที่
24/2561/ลว.20 ธ.ค.
60 

20/12/2560 8 

13. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 432.00 ป้ายโครงการฯ/ร.การ์
รันตรี การพิมพ์/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่21/2561 ลว.
15ธ.ค.60 

15/12/2560 5 

  5,000.00 

ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม/น.ส.
ส ารวย เปียรักใคร่/
ใบสั่งจ้างเลขที่
23/2561/ลว.20 ธ.ค.
60 

20/12/2560 8 

14. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการจัดหาวัสด ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,447,500.00 4,930.00 ซ้ือแบบพิมพ์/โรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดน/
ใบสั่งซ้ือเลขที่4/2561 
ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560 

17/10/2560 3 

  200.00 

น้ ามันเดือนตุลาคม/
กองคลัง/ร้านศรีรายสี่/
ใบสั่งซ้ือสั่งจ้างเลขที่
2/2561ลว.2ต.ค.60 

02/10/2560 30 

  17,240.00 

น้ ามันเดือนตุลาคม/
ส านักปลัด./หจก.รวม
นคร/ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง
เลขที่1/2561ลว.2ต.ค.
60 

02/10/2560 30 

  5,724.00 

ป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษีฯ8ป้าย/การันตรี
การพิมพ์/ใบสั่งซ้ือ
เลขที่10/2561ลว.7
พ.ย.60 

07/11/2560 5 

  1,350.00 

ป้ายสติ๊กเกอร์ติดบนแผ่
นพลาสวูด1ป้าย/การัน
ตรี การพิมพ์/ใบสั่งซ้ือ
เลขที่11/2561ลว.8
พ.ย.60 

08/11/2560 3 



  30,067.00 

หมึกเครื่องพิมพ์จ านวน
5รายการส านักปลัด/
บจก.สมาร์ทคอมฯ/
ใบสั่งซ้ือเลขที่14/2561
ลว.15พ.ย.60 

15/11/2560 5 

  68,334.48 

หมึกเครื่องพิมพ์จ านวน
5รายการ/กองคลัง/
บจก.สมาร์ทคอมฯ/
ใบสั่งซ้ือเลขที่13/2561
ลว.15พ.ย.60 

15/11/2560 5 

  13,220.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว
13รายการ/นางวิจิตรา 
นิระบุตร/ใบสั่งซ้ือ
เลขที่18/2561ลว.30
พ.ย.60 

30/11/2560 5 

  19,260.00 

ผงหมึกเครื่องถ่ายฯ 
KYOCERA-
TASkalfa2201/กอง
คลัง/บจก.ไทยธนา
โชติ/ใบสั่งซ้ือเลขที่
22/2561 ลว.7ธ.ค.60 

07/12/2560 5 

  12,420.00 

น้ ามันเดือน
พฤศจิกายน/ส านัก
ปลัด/หจก.รวมนคร/
ใบสั่งซ้ือเลขที่6/2561
ลว.1พ.ย.60 

01/11/2560 30 

  200.00 

น้ ามันเดือน
พฤศจิกายน/กองคลัง/
ร้านศรีรายสี/่ใบสั่งซ้ือ
เลขที่7/2561ลว.1พ.ย.
60 

01/11/2560 30 

  18,457.50 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน
กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/ส านักปลัด/บจก.
สมาร์ทคอมฯ/ใบสั่งซ้ือ
เลขที่15/2561ลว.22
พ.ย.60 

22/11/2560 5 

  3,000.00 

ป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ์ ร.9 (4*5ม.)/กา
รันตรีการพิมพ์/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่ 18/2561 ลว.
7ธ.ค.60 

07/12/2560 3 

  52,800.00 

ซ้ือใบเสร็จรับเงินค่า
น้ าประปา/พีแอนด์เอ็ม
เซอร์วิส/ใบสั่งซ้ือเลขที่
26/2561 ลว.13ธ.ค.
60 

13/12/2560 10 

  3,264.00 

วัสดุส านักงาน9
รายการ/ส านักปลัด/
ร้านคัลเลอร์ฟลู/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่24/2561 ลว.

13/12/2560 7 



13ธ.ค.60 

  20,150.00 

วัสดุส านักงาน8
รายการ/กองคลัง/ร้าน
คัลเลอร์ฟลู/ใบสั่งซ้ือ
เลขที่25/2561 ลว.13
ธ.ค.60 

13/12/2560 7 

  62,000.00 

จัดท าปฏิทินแขวน
15*21 นิ้ว/ส านักปลัด/
การ์รันตรี การพิมพ์/
ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
29/2561 ลว.13 ธ.ค. 
60 

13/12/2560 15 

  14,670.00 

น้ ามันเดือนธันวาคม/
ส านักปลัด/หจก.รวม
นคร/ใบสั่งซ้ือเลขที่
19/2561ลว.1ธ.ค.60 

01/12/2560 28 

  200.00 

น้ ามันเดือนธันวาคม/
กองคลัง/ร้านศรีรายสี่/
ใบสั่งซ้ือเลขที่20/2561
ลว.1ธ.ค.60 

01/12/2560 28 

  15,670.00 

น้ ามันเดือนมกราคม/
ส านักปลัด/หจก.รวม
นคร/ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
36/2561 ลว. 3ม.ค.61 

03/01/2561 29 

  100.00 

น้ ามันเดือนมกราคม/
กองคลัง/ร้านศรีรายสี่/
ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
37/2561 ลว. 3ม.ค.61 

03/01/2561 29 

  12,175.00 

น้ ามันเดือนกุมภาพันธ์/
ส านักปลัด/หจก.รวม
นคร/ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
39/2561 ลว.1 ก.พ.61 

01/02/2561 27 

  200.00 

น้ ามันเดือนกุมภาพันธ์/
กองคลัง/ร้านศรีรายสี่/
ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
40/2561 ลว. 1 ก.พ. 
61 

01/02/2561 27 

  3,605.90 

ซ่อมแซมรถยนต์กฉ
2154นฐเปลี่ยน
แบตเตอรี่/บ.โตโย
ต้านครปฐมฯ/ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 46/2561ลว.23
ก.พ.61 

23/02/2561 3 

  12,000.00 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน
กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/ส านักปลัด/บจก.
อุดมทวีผล/ใบสั่งซ้ือ
เลขที่46/2561ลว.21
ก.พ.61 

21/02/2561 7 



  21,300.00 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน
กระดาษถ่ายเอกสาร3
รายการ/กองคลัง/
บจก.อุดมทวีผล/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่47/2561ลว.
21ก.พ.61 

21/02/2561 7 

  19,260.00 

ผงหมึกเครื่องถ่าย
KYOCERAรุ่น
TASKalfa 2201 6
ขวด/สนป./บจก.ปิย
ภัทร/ใบสั่งซ้ือเลขที่
57/2561ลว.3เม.ย.61 

03/04/2561 5 

  3,525.00 

ซ้ือแบบพิมพ์/โรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดน/
ใบสั่งซ้ือเลขที่53/2561 
ลงวันที่30มี.ค.61 

30/03/2561 7 

15. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการจัดหาวัสด ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

375,000.00 30,388.00 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
Fuji Xerox จ านวน8
กล่อง/บจก.สมาร์ท
คอมฯ/ใบสั่งซ้ือลขที่
33/2561ลว.27ธ.ค.60 

27/12/2560 7 

16. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

โครงการจัดหาวัสด ุ รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,175,000.00 4,248.00 ค่าวัสดุก่อสร้างจ านวน
7รายการ/ร้านลานตาก
ฟ้าวัสดุก่อสร้าง/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่10/2561ลว.
10พ.ย.60 

10/11/2560 5 

  4,517.00 

ค่าวัสดุก่อสร้างใน
กิจการประปา20
รายการ/ร้านลานตาก
ฟ้าวัสดุก่อสร้าง/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่12/2561ลว.
14พ.ย.60 

14/11/2560 5 

  7,605.00 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน6รายการ/ร้าน
ลานตากฟ้าวัสดุ
ก่อสร้าง/ใบสั่งซ้ือเลขที่
11/2561ลว. 14 พ.ย. 
60 

14/11/2560 5 

  16,050.00 

ซ้ือวัสดุส านักงานหมึก
เครื่องถ่าย5กล่อง/
บจก.เจ.เอสเทคนิคฯ/
ใบสั่งซ้ือเลขที่16/2561
ลว.23พ.ย.60 

23/11/2560 5 

  5,655.00 

น้ ามันเดือน
พฤศจิกายน/กองช่าง/
ร้านศรีรายสี/่ใบสั่งซ้ือ
เลขที่8/2561ลว.1พ.ย.
60 

01/11/2560 30 

  6,305.00 
น้ ามันเดือนตุลาคม/
กองช่าง/ร้านศรีรายสี่/
ใบสั่งซ้ือสั่งจ้างเลขที่

02/10/2560 30 



3/2561ลว.2ต.ค.60 

  2,043.00 

ค่าวัสดุก่อสร้างจ านวน
11รายการ/ร้านลาน
ตากฟ้าวัสดุก่อสร้าง/
ใบสั่งซ้ือเลขที่27/2561
ลว.14ธ.ค.60 

14/12/2560 5 

  20,752.00 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน11รายการ/ร้าน
ลานตากฟ้าวัสดุ
ก่อสร้าง/ใบสั่งซ้ือเลขที่
28/2561ลว.14 ธ.ค. 
60 

14/12/2560 5 

  930.00 

ค่าวัสดุก่อสร้างใน
กิจการประปา3
รายการ/ร้านลานตาก
ฟ้าวัสดุก่อสร้าง/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่29/2561ลว.
14ธ.ค.60 

14/12/2560 5 

  3,590.00 

น้ ามันเดือนธันวาคม/
กองช่าง/ร้านศรีรายสี่/
ใบสั่งซ้ือสั่งจ้างเลขที่
21/2561ลว.1ธ.ค.60 

01/12/2560 28 

  30,751.80 

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
จ านวน7รายการ(กอง
ช่าง)/บจก.สมาร์ทคอม
ฯ/ใบสั่งซ้ือลขที่
32/2561ลว.27ธ.ค.60 

27/12/2560 7 

  89,300.00 

วัสดุก่อสร้างในกิจการ
ประปา12รายการ/
วิสุทธิ์ มาเก็ตติ้ง/ใบสัง
ซ้ือเลขที่34/2561 ลว.
27ธ.ค.60 

29/12/2560 7 

  3,480.00 

น้ ามันเดือนมกราคม/
กองช่าง/ร้านศรีรายสี่/
ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
38/2561 ลว. 3ม.ค.61 

03/01/2561 29 

  1,103.00 

ค่าวัสดุก่อสร้างจ านวน
6รายการ/ร้านลานตาก
ฟ้าวัสดุก่อสร้าง/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่43/2561ลว.
15ก.พ.61 

15/02/2561 5 

  4,127.00 

ค่าวัสดุก่อสร้างใน
กิจการประปา19
รายการ/ร้านลานตาก
ฟ้าวัสดุก่อสร้าง/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่45/2561ลว.
15ก.พ.61 

15/02/2561 5 

  19,315.00 
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน11รายการ/ร้าน
ลานตากฟ้าวัสดุ

15/02/2561 5 



ก่อสร้าง/ใบสั่งซ้ือเลขที่
45/2561ลว.15ก.พ.61 

  5,980.00 

น้ ามันเดือนกุมภาพันธ์/
กองช่าง/ร้านศรีรายสี่/
ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
41/2561 ลว.1ก.พ.61 

01/02/2561 27 

  9,800.00 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน
กระดาษถ่ายเอกสาร2
รายการ/กองช่าง/บจก.
อุดมทวีผล/ใบสั่งซ้ือ
เลขที่48/2561ลว.21
ก.พ.61 

21/02/2561 7 

  9,800.00 

เปลี่ยนยางรถยนต์
บรรทุกเกษตรฯ จน.2
เส้น/บจก.ค็อกพิท วีล
แลนค/์ใบสั่งจ้างเลขที่ 
50/2561ลว.22มี.ค.61 

22/03/2561 3 

17. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

230,000.00 14,073.00 จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เดือน
ต.ค./ฎีกาเลขที่46ลว.
14พ.ย.60 

14/11/2560 0 

  14,073.00 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเดือนพ.ย.
60/ฎีกาเลขที่
107/2561/ลว.15ธ.ค.
60 

15/12/2560 0 

  13,893.00 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเดือนธ.ค.
60/ฎีกาเลขที่
155/2561/ลว.10ม.ค.
61 

10/01/2561 0 

  14,472.00 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเดือนม.ค.
61/ฎีกาเลขที่
210/2561/ลว.8ก.พ.
61 

08/02/2561 0 

  14,521.00 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเดือนก.พ.
61/ฎีกาเลขที่
263/2561/ลว.13มี.ค.
61 

13/03/2561 0 

18. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น 
(กบท.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

280,000.00 280,000.00 จ่ายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ/ฎีกา
เลขที่96/2561ลว.7
ธ.ค.60 

07/12/2560 0 

19. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 432.00 ป้ายโครงการฯ/ร.การ์
รันตรี การพิมพ์/ใบสั่ง
ซ้ือเลขที่25/2561 ลว.
25 ธ.ค.60 

25/12/2560 3 

  8,400.00 เช่าเต็นท์ เป็นเวลา 7 25/12/2560 3 



วัน/นายเสนาะ เสนาะ
ค า/ใบสั่งซ้ือเลขที่
26/2561 ลว. 25 ธ.ค. 
60 

20. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 2,592.00 ป้ายประชาสัมพันธ์จน.
6ป้าย/การ์รันตรี การ
พิมพ์/ใบสั่งจ้างเลขที่
51/2561ลว.28มี.ค.61 

28/03/2561 7 

21. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการรณรงค์การเฝ้า
ระวัง ควบคุม ป้องกัน 
และระงับการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 11,200.00 ซ้ือน้ ายาพ่นก าจัดยุง
ชนิดเดลต้าเมทริน1%/
บจก.ทีเอสเอ็นเวอร์วิส
ฯ/ใบสั่งซ้ือเลขที่
35/2561ลว.28ธ.ค.60 

28/12/2560 7 

  5,400.00 

ซ้ือทรายก าจัดลูกน้ า/
องค์การเภสัชกรรม/
ใบสั่งซ้ือสั่งจ้างเลขที่ 
42/2561 ลว.7 ม.ค. 
61 

07/01/2561 30 

22. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลานตากฟ้า 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 84,000.00 ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม/นาง
วันเพ็ญ สูญสิ้นภัย/
ใบสั่งจ้างเลขที่
2/2561/ลงวันที่12
ต.ค.2560 

12/10/2560 335 

23. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

54,000.00 4,500.00 สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนตุลาคม
เลขที่1/2561/ฏีกา
เลขที่5/2561ลว.10
ต.ค.60 

10/10/2560 0 

  4,500.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือน
พฤศจิกายนเลขที่
2/2561/ฏีกาเลขที่
44/2561ลว.7พ.ย.60 

07/11/2560 0 

  4,500.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนธันวาคม
เลขที่1/2561/ฏีกา
เลขที่95/2561ลว.4 
ธ.ค.60 

04/12/2560 0 

  4,500.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนมกราคม
เลขที่2/2561/ฏีกา
เลขที่151/2561ลว.4
ม.ค.61 

04/01/2561 0 

  4,500.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์
เลขที่3/2561/ฏีกา
เลขที่206/2561ลว.2
ก.พ.61 

02/02/2561 0 



  4,500.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนมีนาคม
เลขที่5/2561/ฏีกา
เลขที่250/2561ลว.5
มี.ค.61 

05/03/2561 0 

24. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,500,000.00 117,600.00 สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนตุลาคม
เลขที่1/2561/ฏีกา
เลขที่4/2561ลว.10
ต.ค.60 

10/10/2560 0 

  120,000.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือน
พฤศจิกายนเลขที่
2/2561/ฏีกาเลขที่
43/2561ลว.7พ.ย.60 

07/11/2560 0 

  120,800.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนธันวาคม
เลขที่1/2561/ฏีกา
เลขที่94/2561ลว.4 
ธ.ค.60 

04/12/2560 0 

  120,800.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนมกราคม
เลขที่2/2561/ฏีกา
เลขที่150/2561ลว.4
ม.ค.61 

04/01/2561 0 

  121,600.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์
เลขที่3/2561/ฏีกา
เลขที่205/2561ลว.2
ก.พ.61 

02/02/2561 0 

  123,200.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนมีนาคม
เลขที่5/2561/ฏีกา
เลขที่249/2561ลว.5
มี.ค.61 

05/03/2561 0 

25. การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,400,000.00 681,200.00 สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนตุลาคม
เลขที่1/2561/ฏีกา
เลขที่3/2561ลว.10
ต.ค.60 

10/10/2560 0 

  678,000.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือน
พฤศจิกายนเลขที่
2/2561/ฏีกาเลขที่
42/2561ลว.7พ.ย.60 

07/11/2560 0 

  678,000.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนธันวาคม
เลขที่1/2561/ฏีกา
เลขที่93/2561ลว.4 
ธ.ค.60 

04/12/2560 0 



  676,600.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนมกราคม
เลขที่2/2561/ฏีกา
เลขที่149/2561ลว.4
ม.ค.61 

04/01/2561 0 

  680,500.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์
เลขที่3/2561/ฏีกา
เลขที่204/2561ลว.2
ก.พ.61 

02/02/2561 0 

  678,200.00 

สัญญายืมเงิน
ประจ าเดือนมีนาคม
เลขที่5/2561/ฏีกา
เลขที่248/2561ลว.5
มี.ค.61 

05/03/2561 0 

26. การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 52,700.00 ซ่อมแซมปั๊ม,มอเตอร์
สูบน้ าบาดาล/บจก.พีพี
เทคเอ็นจิเนียริ่ง/ใบสั่ง
ซ้ือ9/2561ลว.30ต.ค.
60 

30/10/2560 7 

  56,855.00 

ซ่อมแซมบ่อบาดาล,หอ
ถังประปาบ.นาย
ขุนทอง/วานิชาการ
ช่าง/ใบสั่งซ้ือ35/2561
ลว.24 ม.ค.61 

24/01/2561 7 

  32,500.00 

ซ่อมแซมหอถังประปา
บ้านนายสวาท เท่ียง
สมพงษ์ม.4/วนิชาการ
ช่าง/ใบสั่งจ้างเลขที
49/2561ลว.16มี.ค.61 

19/03/2561 7 

27. การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

140,000.00 47,722.00 ซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ 87-0972 นฐ/
บจก.อึ้งง่วนไต๋
นครปฐม/ใบสั่งจ้าง
เลขที่13/2561ลว.20
พ.ย.60 

20/11/2560 3 

28. การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

120,000.00 112,000.00 ซ่อมแซมหินคลุกรอบที่
ท าการอบต./บจก.ดับ
บิว.เจ.เอส/สัญญาจ้าง
เลขที่2/2561ลว.6พ.ย.
60 

06/11/2560 7 

29. การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 25,716.92 ซ่อมแซมรถยนต์ บร
5964 นฐ/บจก.โตโย
ต้านครปฐม/ใบสั่งซ้ือ
เลขที่12/2561ลว.16
พ.ย.60 

16/11/2560 5 

30. การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

480,000.00 122,000.00 ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในต.ลานตากฟ้า/
บจก.ดับบลิว.เจ.เอส/
สัญญาจ้างเลขที่
3/2561 ลว.8พ.ย.60 

08/11/2560 7 



  29,800.00 

ซ่อมแซมสะพานไม้ข้าม
คลองกระทุ่มเมืองม.4/
น.ส.กรรณิกา เปล่งรัส
มี/ใบสั่งจ้างเลขที่
29/2561 ลว.27ธ.ค.
60 

27/12/2560 7 

  70,000.00 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ม.1,2ต.ลานตากฟ้า/
นายสุรเชษฐ์ นาคลมัย/
ใบสั่งจ้างเลขที่
45/2561 ลว.23ก.พ.
618พ.ย.60 

23/02/2561 7 

31. การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

700,000.00 300,000.00 ปรับปรุงอาคารศพด.
บ้านท้ายวัดม.4/นาย
ประจักษ์ ไชยา/สัญญา
จ้างเลขที่4/2561ลว.
31ม.ค.61 

31/01/2561 60 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ลานตากฟ้า นครชัยศรี จ.นครปฐม 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 4.0 1.92 4.0 1.86 3.0 0.37 3.0 0.37 3.0 0.37 

2.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 19.0 3.06 17.0 4.21 7.0 1.07 7.0 1.07 7.0 1.07 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.0 3.81 19.0 4.11 8.0 1.72 8.0 1.53 6.0 1.25 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3.0 0.12 2.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.การพัฒนาด้านสังคม 13.0 10.34 13.0 10.52 7.0 4.94 7.0 4.87 6.0 4.85 

6.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 21.0 24.21 13.0 7.81 6.0 0.85 6.0 0.85 6.0 0.85 

 

 
มติที่ประชุม     -  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องอ่ืน ๆ  
      ไม่มี  
 
นายวรชัย  วัฒนากรแก้ว    -  มีท่านใดที่จะเสนอความคิดเห็นบ้างครับ  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
ประธานกรรมการ    เพียงเท่านี้   
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
 
(ลงชื่อ) .............................................ผู้จดรายงานการประชุม (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
                  (นางจีรนันท์  เฮงสากล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)             
(ลงชื่อ) ............................................ผูต้รวจรายงานการประชุม (ประธานคณะกรรมการฯ) 
        (นายวรชัย  วัฒนากรแก้ว) 



 
 


