
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า
อําเภอ นครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,544,160 บาท
งบบุคลากร รวม 6,046,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,708,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน  1
  อัตรา  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน  2  อัตรา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2554
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลจํานวน  1  อัตรา  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน  2  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.2554
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน  1  อัตรา  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน  2
  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554
        ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 16/9/2559  13:27:13 หน้า : 1/46



เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2554
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,022,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลานตาก
ฟ้า  ดังนี
   1)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  
   2)  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
   3)  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
   4)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2554
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,338,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,840,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  10
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้อง
ถินประจําปี  6  อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
   1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
   2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
   3)  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
   4)  เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน
   5)  นักทรัพยากรบุคคล
   6)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   7)  นิติกร
   8)  เจ้าพนักงานธุรการ
   9)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  10) นักพัฒนาชุมชน
        ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
    1)  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
         ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  3  อัตรา  ดังนี
   1)  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
   2)  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
   3)  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต.
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครปฐม  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) พ.ศ.2559
        ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,090,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหรส่วนตําบล
ลานตากฟ้า  จํานวน  10  อัตรา ดังนี
   1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่
         -  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  (ทักษะ 5 ปี)
   2)  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  9  อัตรา  ดังนี
         -  ตําแหน่งภารโรง  จํานวน  1  อัตรา
         -  ตําแหน่งนักการ   จํานวน  1  อัตรา
         -  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน  4  อัตรา
         -  ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา
         ตังจ่ายจากเงินรายได้
   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  จํานวน  10  อัตรา ดังนี
   1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่
         -  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา  (ทักษะ 5 ปี)
   2)  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  9  อัตรา  ดังนี
         -  ตําแหน่งภารโรง  จํานวน  1  อัตรา
         -  ตําแหน่งนักการ   จํานวน  1  อัตรา
         -  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน  4  อัตรา
         -  ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา
         ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 4,409,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,085,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 950,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  รวมถึงข้า
ราชการถ่ายโอนตามโครงการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่ อปท. ตัง
ไว้ 910,000 บาท
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ  ตัง
ไว้  40,000  บาท
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้
รับ  ตามระเบียบ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2551
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.2549
3)  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค 0422.3/ว 257  ลงวันที  28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที  18
  กุมภาพันธ์  2559  เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 2,314,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,389,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทัวไปต่างๆ ได้แก่
-  ค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์  ค่าจัดทําจุลสาร  หนังสือแบบพิมพ์
ต่างๆ
-  ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน  การ
โอนทีดิน  
-  ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมนาของพนักงานส่วนตําบล  คณะผู้บริหาร
และสภา  ตลอดจนผู้มีสิทธิอืนๆ
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่างๆ
-  ค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทําป้ายและ
สือสิงพิมพ์  ประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาล้างรูป  อัดรูป  ฯลฯ
-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเบียประกัน  ค่าติดตังโทรศัพท์
-  ค่าปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
-  ค่าใช้จ่ายในเรืองการจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ  ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า  พ่นยา กําจัดวัชพืช  และต่าจ้างเหมาแรง
งานทัวไปอืนๆ  ตามความจําเป็น
-  ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ.2560-2562)  หน้า  44
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 260,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  20,000  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  นิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษา  และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง  ได้แก่  ค่าอาหาร  ค่าของว่าง  เครืองดืม  ค่าของวัญ  ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่าย
      ตังจ่ายจากเงินรายได้
2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  จํานวน  20,000  บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาหรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตาม
ระเบียบ  หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินและองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือ
กับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ  และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม  ได้แก่  ค่าอาหาร  เครืองดืมต่างๆ  เครืองใช้
ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่าย
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
3)  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว  จํานวน  120,000  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  การประดับธงชาติและธง
ตราสัญลักษณ์  การตกแต่งสถานที  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้า38)
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
4)  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ  จํานวน  50,000  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  การประดับธงชาติและธง
ตราสัญลักษณ์  การตกแต่งสถานที  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้า38)
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
5)  โครงการเพือปกป้องสถาบันของชาติ  จํานวน  50,000  บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  การประดับธงชาติและธง
ตราสัญลักษณ์  การตกแต่งสถานที  การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  หน้า38)
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าค่าค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลาสําหรับงานรัฐพิธีหรือ
งานวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสทีจําเป็น

จํานวน 10,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวง
มาลา  สําหรับงานรัฐพิธีหรืองานวันสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสทีจํา
เป็น
      ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน  หรือสมาชิกสภาท้องถิน  และหรือ
เลือกตังซ่อมสมาชิกสภาท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป/เลือกตังซ่อมของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้บริหาร  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การจัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
หนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด   ที มท 0808.2/ว 4072 ลง
วันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์
ปกครองส่วนท้องถิน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า  46)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาอบต.  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง อบต.ลานตาก
ฟ้า

จํานวน 260,000 บาท

 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 47)
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีของรัฐเพือเพิมศักยภาพการปฏิบัติงาน

จํานวน 40,000 บาท

 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 47)
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 48)
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

จํานวน 10,000 บาท

 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 46)
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  แก่ผู้
นําชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า

จํานวน 30,000 บาท

  -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 47)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุสํานักงาน  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ทีเบกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  ทีถูพืน  เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  ฯลฯ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ  ดอกลําโพง  แผงวงจร  หัวแร้งไฟฟ้า  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ขาตัง
ไมโครโฟน  แผงแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุงานบ้านงานครัว  ได้แก่  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผงซัก
ฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง  ไม้กวาด  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถ
ยนต์  นํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิลม์กรองแสง  เบาะรถ
ยนต์  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อ
นํา  หัวเยน  แบตเตอรี  ล้อ  ถังนํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันก๊าด  นํามันเครือง  ก๊าส  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ขาตังกล้อง  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง  อัดขยาย  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม  พู่กัน  ฯลฯ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ  ฯลฯ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ  
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
อาคารอืนๆทีอย่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารวส่วนตําบล
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เนต  และค่าสือสารอืนๆ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 88,360 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,360 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 88,360 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี  และบูรณาการร่วมแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 46)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจ  ประเมิน  และประเมินผลข้อมูลเกียวกับ
ความพึงพอใจของู้รับบริการทีมีต่อการให้บริการของอค์การบริหารส่วน
ตําบลลานตากฟ้า  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า46
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 4,847,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,706,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,706,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,620,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี 6  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  4
 อัตรา  โดยจ่ายจ่ายให้กับพนักงานตําบล  ดังนี
   1)  ผู้อํานวยการกองคลัง
   2)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
   3)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
   4)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
   5)  เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง./ชง.
   6)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ปง./ชง.
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วน
ตําบล
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครปฐม  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) พ.ศ.2559
 ประกาศ  ณ  วันที  29  เมษายน  2559
    ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 950,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3
  อัตรา  ดังน1ี)  คนงาน
2)  คนงาน
3)  คนงาน
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี
1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี
1)  คนงาน
2)  คนงาน
3)  คนงาน
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอืนๆ จํานวน 4,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,006,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้
รับ  ตามระเบียบ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2551
   ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.2549
3)  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค 0422.3/ว 257  ลงวันที  28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที  18
  กุมภาพันธ์  2559  เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทัวไปต่างๆ  ดังนี
   -  ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับภาษีท้องภินจัดเก็บ
   -  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
   -  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่านําประปาและค่าขยะมูล
ฝอย
   -  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  เช่น  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  และการปรับ
ปรุงระบบ
   -  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล  ค่าวัสดุ  แบบพิมพ์  และค่าใช้
จ่ายอืนๆตามความจําเป็น
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของ  อบต. จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 48)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าค่าค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ  ดัง
นี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุสํานักงาน  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ทีเบกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  ทีถูพืน  เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุงานบ้านงานครัว  ได้แก่  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผงซัก
ฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง  ไม้กวาด  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถ
ยนต์  นํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิลม์กรองแสง  เบาะรถ
ยนต์  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อ
นํา  หัวเยน  แบตเตอรี  ล้อ  ถังนํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันก๊าด  นํามันเครือง  ก๊าส  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ขาตังกล้อง  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง  อัดขยาย  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม  พู่กัน  ฯลฯ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
    ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 135,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพักคอยแถว แบบ 3 ทีนัง จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอยแถว  แบบ 3 ทีนัง  มีเท้า
แขน  จํานวน  2 ชุด   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์
จังหวัดนครปฐมหรือราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  แบบมีพนักพิง  มีเท้าแขน  มีลูก
ล้อ  จํานวน  5  ตัว   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัด
นครปฐมหรือราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใสแบบบานเลือน  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใสแบบบาน
เลือน  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  2  ตู้   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคา
พาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด  40  ช่อง จํานวน 25,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  40 ช่อง  จํานวน  5
  ตู้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือ
ราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ  แบบบานเลือน  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบแบบบานเลือน  ขนาด 4
 ฟุต  จํานวน 4 ตู้   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัด
นครปฐมหรือราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
โต๊ะทํางานแบบมีลินชัก จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานแบบมีลินชัก (พร้อมกระจก)  ขนาดไม่
น้อยกว่า  150x70x70 ซม.  จํานวน  1  ตัว  
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานแบบมีลินชัก (พร้อมกระจก)  ขนาดไม่
น้อยกว่า  120x70x60 ซม.  จํานวน  1  ตัว  
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือราคา
สํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลางของ อบต
.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบรายจ่ายอืน รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,000,000 บาท
-  ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ  ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ทีดินและหรือสิงก่อ
สร้างพัฒนาระบบต่างๆ 
-  โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)  องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  อําเภอนคร
ชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า 48
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

-  เพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่าไหลบ่า  แผ่น
ดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  และไฟป่า  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฏาคม  2559  เรือง ซัดซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 42)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 42)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) จํานวน 120,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 42)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ชุดใหม่ จํานวน 150,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 42)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,488,200 บาท
งบบุคลากร รวม 922,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 922,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 630,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1)  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
2)  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ปก./ชก.
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
1)  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท
-  เพิอจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของลูกจ้างประจํา
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
-  ค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์  ค่าจัดทําจุลสาร  หนังสือ  และแบบ
พิมพ์ต่างๆ
-  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดิน  การโดอนทีดิน  ค่าลงทะเบียนในการศึกษาอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่างๆ
-  ค่าใช้จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทําป้าย  และ
สือสิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาล้างรูป  อัดรูป  ฯลฯ
-  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าค่าค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ  ดัง
นี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 36)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 36)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ" จํานวน 30,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 36)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุสํานักงาน  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ทีเบกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  ทีถูพืน  เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ  ดอกลําโพง  แผงวงจร  หัวแร้งไฟฟ้า  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ขาตัง
ไมโครโฟน  แผงแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ขาตังกล้อง  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง  อัดขยาย  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม  พู่กัน  ฯลฯ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 71,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะเข้ามุม จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ซม.  จํานวน  1
  ตัว  
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือราคา
สํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลางของ อบต
.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด  80x60x75
 ซม.  จํานวน  1  ตัว  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์
จังหวัดนครปฐมหรือราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานขนาด  120x60x75 ซม. จํานวน  1
  ตัว  
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือราคา
สํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลางของ อบต
.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  จํานวน  1  เครือง  ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือราคาสํานักงบ
ประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลางของ อบต.ลานตาก
ฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
     คุณลักษณะพืนฐาน
1)  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2 แกนหลัก (2core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย
2)  มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB  
3)  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid  State Disk  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  100 GB  จํานวน 1 หน่วย
4)  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
5)  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
6)  มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
7)  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว  จํานวน  1  หน่วย
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เครืองพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  สี  จํานวน 1 เครือง  ตามเกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 11  มีนาคม  2559
  หรือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือ
ราคาสํานักงบประมาณหรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ของ อบต.ลานตากฟ้ากําหนดตามลําดับ 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
     คุณลักษณะพืนฐาน
1)  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Prunter , Copier, Scanner 
และ FAX  ภายในเครืองเดียวกัน
2)  ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์  หรือ  แบบ LED
3)  มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  192  MB
4)  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  จํานวน
ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
5)  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100 Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
6)  มีความละเยดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi
7)  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  22  หน้าต่อ
นาที  (ppm)
8)  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  22  หน้าต่อนาที  (ppm)
9)  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดําและสี)ได้
10)  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
11)  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document Feed)
12)  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
13)  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
14)  สามารถย่อยและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์
15)  สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter,Legal

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  จํานวน  1
  เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 วันที 11  มีนาคม  2559  หรือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคา
พาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือราคาสํานักงบประมาณหรือราคาทีคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางของ อบต.ลานตากฟ้ากําหนดตามลําดับ 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
     คุณลักษณะพืนฐาน
1)  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA  ( 480  Watts)
2)  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,876,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,318,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,318,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 528,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนังานส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา  ดังนี
1)  ตําแหน่งครู  คศ.1  จํานวน  2  อัตรา
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล
     ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ตัง
ไว้  300,000  บาท  ดังนี
1)  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  138,000  บาท
     ตังจ่ายจากเงินรายได้     162,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3  อัตรา  ตัง
ไว้  350,000  บาท  ดังนี
1)  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
2)  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน  2  อัตรา
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป
       ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    24,000  บาท
       ตังจ่ายจากเงินรายได้             76,000  บาท

เงินอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,874,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 577,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
-  ค่าจ้างเหมาบริการทัวไปต่างๆ  ค่าเย็บหนังสือ  ค่าเข้าปกหนังสือ
-  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทําป้ายและสือสิงพิมพ์ประชา
สัมพันธ์  ล้างรูป  อัดรูป
-  ค่าจ้างเหมาแรงงานทัวไป ฯลฯ  
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าค่าค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ  ดัง
นี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 8,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ช่วยครูผ฿ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 4 คน  อัตราคนละ  2,000  บาทต่อปี
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 399,000 บาท
-  ค่าอาหารกลางวัน  ตังไว้  280,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
เจ๊ก  หมู่ที 1  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด  หมู่ที 4  จํานวน  70
  คน  ในอัตราคนละ  20 บาท  จํานวน  200 วัน  ปรากฏในแผรพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  36   
       ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-  ค่าจัดการเรียนการสอน   ตังไว้  119,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
เข๊ก  หมู่ที 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายบวัด  หมู่ที 4  จํานวน  70
 คน  ในอัตราคนละ  1,700  บาท  ปรากฏในแผรพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า  37
        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์

โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 39
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 1,197,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุสํานักงาน  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ทีเบกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  ทีถูพืน  เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ  ดอกลําโพง  แผงวงจร  หัวแร้งไฟฟ้า  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ขาตัง
ไมโครโฟน  แผงแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุงานบ้านงานครัว  ได้แก่  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา  จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ผงซัก
ฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง  ไม้กวาด  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,027,000 บาท
1)  ค่าอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียน (สพฐ.)  ตังไว้  882,000  บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  ให้โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีและ
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า  โดยจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนตังแต่เด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนชัน ป.1-ป.6  จํานวน  460 คน  ในอัตราคนละ  7.37
 บาท  จํานวน  260 วัน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า 36
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2)  ค่าอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  145,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
เจ๊ก  หมู่ที 1  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด  หมู่ที 4  โดยจัดสรรให้
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  70 คน  จํานวน  280 วัน  ในอัตรา
คนละ  7.37 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า 36
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
       วัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  เสียม  เลือย  ขวาน  กบไสไม้  เทปวัด
ระยะ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ฯลฯ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ขาตังกล้อง  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง  อัดขยาย  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม  พู่กัน  ฯลฯ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุการศึกษา  เช่น สมุด กระดาษ ดินสอ ยางลบ  สือการเรียนการ
สอน  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 844,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น  ขนาด  7 คิวบิกฟุต  จํานวน  1  ตู้  ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือราคาสํานัก
งบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลางของ อบต.ลาน
ตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
     คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)  ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
2)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  5  คิวบิกฟุต  เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3)  การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงความประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ด้วย  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
 
ตู้เหล็กกระจกแบบบานเลือน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กกระจกแบบบานเลือน  ขนาด 4
 ฟุต  จํานวน  2  หลัง  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์
จังหวัดนครปฐมหรือราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 บานเปิด จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาดสูง 2 เมตร  แบบประตู
บานพับชนิดสองประตูแบบทึบ  จํานวน 2 หลัง  ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือราคาสํานักงบ
ประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลางของ อบต.ลานตาก
ฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง  จํานวน  1
  หลัง  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือ
ราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กบานเลือนแบบทึบ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนแบบทึบ  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  2
  หลัง  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐมหรือ
ราคาสํานักงบประมาณ  หรือราคาทีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ของ อบต.ลานตากฟ้า  กําหนดตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 750,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  37 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 610,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด  หมู่
ที 4
    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  36
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 1,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,840,000 บาท
-  เพืออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก,อนุบาลและเด็ก ป.1
-ป.6  จํานวน  460  คน  ในอัตรามือละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  200
 วัน  สําหรับโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  และโรงเรียนวัดลานตากฟ้า  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว74  ลงวันที  8
  มกราคม  2553  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน  ที  มท  0808.2/ว1201  ลงวันที  30  มิถุนายน  2553  "ทังนีจะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการขัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกียวกับการป้องกันและ
ระงับโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 30,000 บาท

 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 41)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม  ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

จํานวน 50,000 บาท

 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 41)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 41)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.3/ว 2826  ลงวันที  17  กันยายน  2553  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันก๊าด  นํามันเครือง  ก๊าส  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  สําลี  แอลกอฮอล์  เคมี
ภัณฑ์  นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า จํานวน 100,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 42)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอบรมความรู้เพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า จํานวน 120,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 42)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,111,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,141,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,141,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 516,900 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน  2  อัตรา   ดังนี
  1)  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง        1  อัตรา
  2)  ตําแหน่งนายช่างโยธา     ปง./ชง.   1   อัตรา
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครปฐม  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) พ.ศ.2559
 ประกาศ  ณ  วันที  29  เมษายน  2559
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 519,200 บาท
  1)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
  -  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
  -  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  2)  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  2
  อัตรา  ดังนี
  -  ตําแหน่งคนงาน  2  อัตรา
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 16/9/2559  13:27:14 หน้า : 35/46



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,800 บาท
  1)  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
  -  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
  -  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  2)  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
  -  ตําแหน่งคนงาน
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้
รับ  ตามระเบียบ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2551
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.2549
3)  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด  ที กค 0422.3/ว 257  ลงวันที  28
  มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที  18
  กุมภาพันธ์  2559  เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
  -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์อืนๆ
  -  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ
  -  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
  -  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ  ค่าบริการต่างๆ  ค่าจ้างผู้แสดงแบบ  เป็นต้น
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าค่าค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ  ดัง
นี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุสํานักงาน  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ทีเบกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  ตรายาง  ทีถูพืน  เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ  แผ่นป้ายชือสํานักงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  นําหมึกปรินท์  ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  ฯลฯ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปล๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  เสียม  เลือย  ขวาน  กบไสไม้  เทปวัด
ระยะ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  ยางรถ
ยนต์  นํามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิลม์กรองแสง  เบาะรถ
ยนต์  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อ
นํา  หัวเยน  แบตเตอรี  ล้อ  ถังนํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันก๊าด  นํามันเครือง  ก๊าส  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ขาตังกล้อง  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง  อัดขยาย  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม  พู่กัน  ฯลฯ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระ  ฯลฯ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันเหล็กสําหรับใส่แฟ้มเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเหล็กสําหรับใส่แฟ้มเอกสาร  มีช่องสําหรับใส่
แฟ้มเอกสารจํานวน  4  ชัน  40  ช่อง  จํานวน  1  ตู้  ตามราคามาตรฐาน
ตรุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐม  หรือราคาสํานักงบประมาณ
หรือราคาตามทีคณะกรรมการกําหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลานตากฟ้ากําหนด  ตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ  ขนาดสูง  2
  เมตร  แบบประตูบานพับชนิดสองประตูแบบทึบ  จํานวน  1  ตู้  ตาม
ราคามาตรฐานตรุภัณฑ์หรือราคาพาณิชย์จังหวัดนครปฐม  หรือราคา
สํานักงบประมาณหรือราคาตามทีคณะกรรมการกําหนดราคากลางของ
องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้ากําหนด  ตามลําดับ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,544,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,544,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,544,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเขือนป้องกันตลิงบริเวณริมคลองควาย  หมู่ที 3 จํานวน 1,882,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขือนป้องกันตลิงบริเวณริม
คลองควาย  ลึก  2.00 เมตร  ยาว  250  เมตร  หมู่ที 3  ตําบลลานตาก
ฟ้า  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ.2560-2562)  หน้า  49
            ตังจ่ายจากเงินรายได้  1,453,000  บาท
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   429,000  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองกระทุ่มเมือง  
(ตอนที 3)  หมู่ที 4

จํานวน 1,191,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  390 เมตร  หนา  0.15 เมตร  ไหล่ทาง
ข้างละ  0.50 เมตร  หรือตามสภาพพืนที  พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  1,560 ตารางเมตร  สายเลียบคลองกระทุ่มเมือง  (ตอนที 3)  หมู่ที 4
  ตําบลลานตากฟ้า  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  49
        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองลําทหาร  (บริเวณ
บ้านนายแสวง  เจริญมี)  หมู่ที 2

จํานวน 985,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  320 เมตร  หนา  0.15 เมตร  ไหล่ทาง
ข้างละ  0.50 เมตร  หรือตามสภาพพืนที  พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  1,280 ตารางเมตร  สายเลียบคลองลําทหาร  (บริเวณบ้านนาย
แสวง  เจริญมี)  หมู่ที 2  ตําบลลานตากฟ้า  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  49
        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังโรงเรียนวัดพุทธธรรมรัง
ษี  (บริเวณบ้านนายบุญปลูก  มินาบูรณ์)  หมู่ที  1

จํานวน 1,186,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิว
จราจรกว้าง  3.50 เมตร  ยาว  430 เมตร  หนา  0.15 เมตร  ไหล่ทาง
ข้างละ  0.25 เมตร  หรือตามสภาพพืนที  พืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  1,527  ตารางเมตร  สายหลังโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  (บริเวณ
บ้านนายบุญปลูก  มินาบูรณ์)  หมู่ที 1  ตําบลลานตากฟ้า  อําเภอนคร
ชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562
) หน้า 49
        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ  อบต.เคลือนที จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 46)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรืองพิษภัยจากยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 41)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแบบ ABC จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 40)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพตําบลลานตากฟ้า จํานวน 50,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 40)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 39)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 40)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม

จํานวน 120,000 บาท

 -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้ายโครงการประชาสัมพันธ์  และอืนๆที
เกียวข้องกับการจัดโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 44)
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,780,700 บาท
งบบุคลากร รวม 610,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 610,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 519,800 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ    ดังนี
     1)  ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา    จํานวน  4  อัตรา
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,900 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี
     1)  ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา  จํานวน  4  อัตรา
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าจ้างเหมาล้างหอถัง
ประปา  ย้ายท่อเมนประปา  ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าค่าค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ  ดัง
นี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครืองวัดกระแสไฟฟ้า  ฟิวส์  เทปพันสายไฟ  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปล๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  ฯลฯ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1)  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2)  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท
3)  รายจ่ายเพือจัดาสิงของทีใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4)  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
     วัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิว  เสียม  เลือย  ขวาน  กบไสไม้  เทปวัด
ระยะ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ฯลฯ
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  หอถังประปา  บ่อบาดาล  ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,707,640 บาท
งบกลาง รวม 10,707,640 บาท
งบกลาง รวม 10,707,640 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 227,000 บาท
-  เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละ  5  พร้อมกับหักค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน  (โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.  ด่วนทีสุด ที มท
  0809.5/ว9  ลงวันที  22  มกราคม  2557 และหนังสือสํานักงาน  ก.จ
.,ก.ท., และ ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ที  มท  0809.5/ว81  ลงวันที  10
  กรกฎาคม  2557)
      ตังจ่ายจากเงินรายได้             220,000  บาท
      ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป        7,000  บาท
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,380,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุตําบลลานตากฟ้า  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072
  ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,120,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็ยเบียยังชีพคนพิการตําบลลานตากฟ้า  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072
  ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตําบลลานตากฟ้า  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072
  ลงวันที  15  กรกฏาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
-  เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฏาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ตังไว้  10,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ค่าแผงกัน  เหล็กขาว
แดง  กรวย  เครืองหมายจราจรอืนๆ  และพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
2)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตังไว้  140,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 276,640 บาท
-  เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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