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  เขต/อําเภอ ท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150

พื้นที่ 9.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,362 คน

ชาย 1,146 คน

หญิง 1,216 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562





ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์อีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์จึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 36,591,575.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 18,070,866.94 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,404,958.96 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 848,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 21,046,089.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 83,508.03 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 8,806.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 240,822.18 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 390,236.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,518,005.24 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,804,692.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 13,342,701.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 4,556,032.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,584,357.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,679,112.19 บาท

งบลงทุน จํานวน 24,200.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 499,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 146,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 76,342.92 74,000.00 35,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 127,491.50 55,000.00 54,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 220,994.12 209,000.00 201,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 456,640.00 450,000.00 450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 280.00 11,000.00 11,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 881,748.54 800,000.00 751,600.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,629,974.61 13,000,000.00 13,348,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,629,974.61 13,000,000.00 13,348,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,793,907.00 9,700,000.00 9,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,793,907.00 9,700,000.00 9,700,000.00

รวม 23,305,630.15 23,500,000.00 23,800,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 5,332,704.00 5,929,200.00 6,166,500.00

งบบุคลากร 6,635,700.00 7,960,020.00 8,248,840.00

งบดําเนินงาน 2,945,776.65 7,202,380.00 7,407,560.00

งบลงทุน 1,043,775.00 1,752,400.00 1,319,100.00

งบเงินอุดหนุน 612,000.00 656,000.00 658,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,569,955.65 23,500,000.00 23,800,000.00

รวม 16,569,955.65 23,500,000.00 23,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,810,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 402,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,630,060

แผนงานสาธารณสุข 365,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 35,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,812,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 644,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 168,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 766,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,000,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 6,166,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 23,800,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,734,320 1,504,080 7,238,400

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 0 2,139,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,595,200 1,504,080 5,099,280

งบดําเนินงาน 1,931,060 558,000 2,489,060

    ค่าตอบแทน 242,000 121,000 363,000

    ค่าใช้สอย 1,168,060 347,000 1,515,060

    ค่าวัสดุ 225,000 90,000 315,000

    ค่าสาธารณูปโภค 296,000 0 296,000

งบลงทุน 25,200 27,900 53,100

    ค่าครุภัณฑ์ 25,200 27,900 53,100

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 7,720,580 2,089,980 9,810,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 150,000 252,000 402,000

    ค่าตอบแทน 0 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 150,000 180,000 330,000

    ค่าวัสดุ 0 62,000 62,000

                                             รวม 150,000 252,000 402,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 310,060 0 0 310,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 310,060 0 0 310,060

งบดําเนินงาน 174,000 561,000 65,000 800,000

    ค่าตอบแทน 4,000 0 0 4,000

    ค่าใช้สอย 170,000 254,000 65,000 489,000

    ค่าวัสดุ 0 307,000 0 307,000

งบเงินอุดหนุน 0 520,000 0 520,000

    เงินอุดหนุน 0 520,000 0 520,000

                                             รวม 484,060 1,081,000 65,000 1,630,060

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 365,000 365,000

    ค่าใช้สอย 280,000 280,000

    ค่าวัสดุ 85,000 85,000

                                             รวม 365,000 365,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 35,000 35,000

                                             รวม 35,000 35,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 700,380 0 700,380

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 700,380 0 700,380

งบดําเนินงาน 648,800 783,700 1,432,500

    ค่าตอบแทน 98,800 0 98,800

    ค่าใช้สอย 450,000 400,000 850,000

    ค่าวัสดุ 100,000 383,700 483,700

งบลงทุน 120,000 560,000 680,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000 560,000 680,000

                                             รวม 1,469,180 1,343,700 2,812,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 594,000 594,000

    ค่าใช้สอย 594,000 594,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 644,000 644,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 60,000 50,000 110,000

    ค่าใช้สอย 60,000 50,000 110,000

งบเงินอุดหนุน 0 58,000 58,000

    เงินอุดหนุน 0 58,000 58,000

                                             รวม 60,000 108,000 168,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 586,000 586,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 586,000 586,000

                                             รวม 766,000 766,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,000,000 1,000,000

    ค่าใช้สอย 550,000 550,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 350,000 350,000

                                             รวม 1,000,000 1,000,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,166,500 6,166,500

    งบกลาง 6,166,500 6,166,500

                                             รวม 6,166,500 6,166,500



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,810,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 402,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,630,060

แผนงานสาธารณสุข 365,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 35,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,812,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 644,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 168,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 766,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,000,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 6,166,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 23,800,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอท่าวุ้ง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 23,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
23,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์
อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายธวัชชัย   บุญน้า)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายสิทธา  ภู่เอี่ยม)

ตําแหน่ง นายอําเภอท่าวุ้ง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อําเภอ ท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 30,877.57 40,087.36 38,799.36 38,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 31,642.39 30,470.06 33,063.56 31,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีป้าย 6,390.20 5,430.00 4,480.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 68,910.16 75,987.42 76,342.92 74,000.00 35,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 503.80 436.50 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 70.00 70.00 150.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 2,285.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 154,000.00 119,500.00 47,400.00 -0.84 % 47,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 5,120.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 70.00 154,573.80 127,491.50 55,000.00 54,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 50.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ดอกเบี้ย 162,492.36 204,891.03 220,994.12 208,000.00 -3.85 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,492.36 204,941.03 220,994.12 209,000.00 201,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 413,312.00 449,924.00 456,640.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 413,312.00 449,924.00 456,640.00 450,000.00 450,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 12,000.00 24,900.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,320.00 610.00 280.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,320.00 25,510.00 280.00 11,000.00 11,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 423,921.08 376,383.09 378,304.11 300,000.00 27.83 % 383,500.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,630,111.09 9,828,455.02 10,007,202.72 9,820,000.00 0.81 % 9,900,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,025,578.61 1,027,751.77 1,126,064.78 1,020,000.00 4.70 % 1,067,900.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 21,009.04 34,022.16 23,799.67 30,000.00 3.33 % 31,000.00

     ภาษีสุรา 501,111.49 507,324.68 0.00 450,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 885,762.99 1,222,592.80 1,940,444.19 1,230,000.00 46.34 % 1,800,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 27,650.81 43,336.01 35,180.81 30,000.00 16.67 % 35,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 17,175.84 15,822.54 15,164.33 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 145,684.00 86,648.00 103,814.00 100,000.00 10.00 % 110,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,678,004.95 13,142,336.07 13,629,974.61 13,000,000.00 13,348,400.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 3,514,034.00 8,475,546.00 8,793,907.00 9,700,000.00 0.00 % 9,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,514,034.00 8,475,546.00 8,793,907.00 9,700,000.00 9,700,000.00

รวมทุกหมวด 16,850,143.47 22,528,818.32 23,305,630.15 23,500,000.00 23,800,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 23,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 35,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 30,000 บาท
คาดว่าปีนี้จะจัดเก็บภาษีได้
ภาษีป้าย จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 54,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 47,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 201,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 450,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,348,400 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 383,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,067,900 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 31,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท
คาดว่าปีนี้จะได้รับจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 9,700,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,627,200 1,565,883.87 1,516,320 1,713,600 -15.13 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 2,250,603.87 2,201,040 2,398,320 2,139,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,718,787 1,880,020 1,954,920 2,468,400 18.88 % 2,934,360

เงินประจําตําแหน่ง 88,500 90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 412,017 385,680 396,960 527,040 0.05 % 527,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 66,540 41,880 43,560 0 % 43,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,279,304 2,422,240 2,483,760 3,129,000 3,595,200

รวมงบบุคลากร 4,591,224 4,672,843.87 4,684,800 5,527,320 5,734,320

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์

อําเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,880 38,500 29,875 100,000 60 % 160,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 47,800 5,800 0 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 800 6,750 9,920 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 51,480 51,050 39,795 182,000 242,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 126,725.27 196,915.99 178,638.68 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 280,950 24.58 % 350,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,116 7,260 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ของ อบต.มุจลินท์

0 83,306 139,254 250,000 0 % 250,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็น
วันสําคัญ หรือพิธีสําคัญของทางราชการ 0 26,410 6,070 40,000 0 % 40,000

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 6,312 69,326 67,000 4.48 % 70,000

4) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา สําหรับพิธีการ
วันสําคัญต่างๆ

0 0 1,000 2,000 0 % 2,000

5) ค่ารังวัดที่สาธารณะภายในเขตตําบล
มุจลินท์ 0 0 5,620 20,000 0 % 20,000

6) ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 300,000 0 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม และศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ของ อบต.

147,764 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
สําคัญของทางราชการ 670 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,270 0 0 0 0 % 0

โครงการน้อมรําลึกในพระใหา
กรุณาธิคุณ ของพระยาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุยเดช ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 
33

0 13,450 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเทิดพระ
เกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 3,900 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 41,425 49,500 49,820 125,000 -7.15 % 116,060

รวมค่าใช้สอย 327,970.27 387,053.99 449,728.68 1,104,950 1,168,060

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 43,806.75 34,779 36,926 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 6,550 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,171 7,546 16,059.4 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,416 16,919.8 10,750 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 72,437.8 70,638.9 80,002.2 70,000 0 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,670 29,354 26,378 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 166,501.55 159,237.7 176,665.6 195,000 225,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 114,849.89 120,860.95 122,205.32 173,000 4.05 % 180,000
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ค่าบริการโทรศัพท์ 4,365.6 10,953.59 3,396.18 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,441 4,573 2,601 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 79,015.77 70,363.2 73,059.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 205,672.26 206,750.74 201,262.1 289,000 296,000

รวมงบดําเนินงาน 751,624.08 804,092.43 867,451.38 1,770,950 1,931,060

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เก้าอีสํานักงาน 0 5,000 0 0 0 % 0

2) โต๊ะทํางาน 0 6,500 0 0 0 % 0

3) เครื่องโทรสาร 0 0 9,200 0 0 % 0

3) โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 
(คุณลักษณะเฉพาะสังเขป) 1) ทําด้วย
ไม่สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 
นิว 2) มีฐานรองโต๊ะหมู่ 3) มีโต๊ะแท่น
บูชา 9 ชิน (บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ สิงหาคม 2559) 
จํานวนเงิน 8,500 บาท -โต๊ะไม้สัก 
ขนาดกว้าง 150 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 
180 ซม. (จัดหาตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้
ในในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) จํานวน 
4,500 บาท (ตังจ่ายใหม่)

0 13,000 0 0 0 % 0

4) ตู้เหล็ก 0 0 6,400 0 0 % 0

5) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 2,350 0 0 % 0

ชุดโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี 0 93,950 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 0 10,500 36.19 % 14,300

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2,850 0 0 0 0 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 16,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่
ยม 0 0 5,400 0 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพง ขยายเสียง 0 7,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 15,000 15,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 20,500 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 3,900 0 7,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 3,200 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,100 0 0 0 0 % 0

จอภาพ 0 0 4,000 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 1,400

ครุภัณฑ์อื่น

ปัมนํา 0 0 7,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,350 151,650 63,750 20,500 25,200

รวมงบลงทุน 45,350 151,650 63,750 20,500 25,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,000 18,000 18,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอท่าวุ้ง

0 0 0 18,000 0 % 18,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 30,000 10,000 0 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน
รัฐพิธี อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 0 0 0 10,000 20 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 28,000 48,000 28,000 28,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 28,000 48,000 28,000 28,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,416,198.08 5,676,586.3 5,644,001.38 7,346,770 7,720,580

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 801,085 711,814.83 874,980 1,264,440 1.55 % 1,284,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 28,112.9 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,560 128,200 159,240 171,960 3.56 % 178,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,860 5,580 180 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,014,505 873,707.73 1,076,400 1,478,400 1,504,080

รวมงบบุคลากร 1,014,505 873,707.73 1,076,400 1,478,400 1,504,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 63,800 28,800 27,600 36,000 0 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,600 30,000 14,181 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 65,400 58,800 41,781 141,000 121,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 44,197 95,185 78,460 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 175,000 58.29 % 277,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 8,580 39,532 40,000 25 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,460 9,707 2,902 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 53,657 113,472 120,894 235,000 347,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,864.05 29,982 29,243 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,950 19,928 24,883 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 49,814.05 49,910 54,126 65,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 168,871.05 222,182 216,801 441,000 558,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด 0 14,800 0 0 0 % 0

2) เก้าอีสํานักงาน 0 2,500 0 0 0 % 0

2) ตู้หล็ก 2 บาน 0 0 11,000 0 0 % 0

4) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 4,700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
9000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป มีดังนี
1.เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที
มีขนาดไม่ตํ่ากว่า 9000 บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง
3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อยจากโรงงาน
เดียวกัน
5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอก
อากาศสามารถดักจับอรุภาคฝุ่นละออง 
และสามารถถอดล้างได้
-แบบติดผนัง
6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
7.เป็นเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง(EER)
(จัดหาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

0 13,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 0 0 100 % 22,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 21,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 2,350 -100 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,800 36,700 12,350 27,900

รวมงบลงทุน 0 30,800 36,700 12,350 27,900
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รวมงานบริหารงานคลัง 1,183,376.05 1,126,689.73 1,329,901 1,931,750 2,089,980

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,599,574.13 6,803,276.03 6,973,902.38 9,278,520 9,810,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 70,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 84,000 78.57 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 3,140 0 0 0 0 % 0

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 0 2,400 0 0 0 % 0

2)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 3,240 0 0 0 0 % 0

2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 0 2,685 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,380 5,085 70,000 84,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 6,380 5,085 70,000 84,000 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 6,380 5,085 70,000 84,000 150,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)

0 0 0 0 100 % 20,000

3) โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 20,000 50 % 30,000

4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 2,975 10,000 0 % 10,000

5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 8,975 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 300 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 11,950 90,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000 62,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 11,950 190,000 252,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6  ตัน 6 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า  6,000  
ซีซี  แบบบรรทุกนําอเนกประสงค์ 

2,185,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ 0 0 74,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายส่งนําดับเพลิง 0 22,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดนําดับเพลิง แบบด้ามปืน ปรับได้ 
4 ระดับ ขนาดนําเข้า 1.5 นิว พร้อมข้อ
ต่อสวมเร็ว จํานวน 1 อัน ผลิตจากอลูมิ
เนียมอัลลอย มีคันโยก เปิด-ปิดนํา แบบ 
BALL VALVE หัวฉีดสามารถปรับเป็น
ลําตรง เป็นฝอยและม่านนําได้ 
รับประกันความเสียหายของหัวฉีดนําดับ
เพลิง อันเนื่องมาจากการใช้งานตาม
ปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่ง
มอบ (จัดหาตามราคาท้งอตลาด เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม้ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

0 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,185,000 39,000 74,600 0 0

รวมงบลงทุน 2,185,000 39,000 74,600 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,185,000 39,000 86,550 190,000 252,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,191,380 44,085 156,550 274,000 402,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 246,360 256,320 271,980 7.57 % 292,560

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 17,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 246,360 256,320 271,980 310,060

รวมงบบุคลากร 0 246,360 256,320 271,980 310,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 2,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 2,000 4,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,000 65,000 77,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 104,000 44.23 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  1,040 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,256 15,000 0 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 73,040 65,000 84,256 124,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 73,040 65,000 84,256 126,000 174,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 73,040 311,360 340,576 397,980 484,060

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 116,500 0 0 0 0 % 0

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0 149,060 163,040 227,990 3.95 % 237,000

2)  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ
.ศ.2559 9,520 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

2) ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา 0 0 0 2,000 0 % 2,000

2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ
.ศ.2560 0 5,700 0 0 0 % 0

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็น
การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

4)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนวัดมุจลินท์  ประจําปี 
พ.ศ.2559

6,204 0 0 0 0 % 0

4) โครงการป้องกันเด็กจมนํา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียนวัดมุจลินท์ 0 4,251 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์(ตัง
จ่ายจากเงินรายได้)

2,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 134,224 159,011 163,040 249,990 254,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 290,164.58 273,161.5 209,292.24 311,000 -1.29 % 307,000

รวมค่าวัสดุ 290,164.58 273,161.5 209,292.24 311,000 307,000

รวมงบดําเนินงาน 424,388.58 432,172.5 372,332.24 560,990 561,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะอาหาร 0 17,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 17,500 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 544,000 525,000 506,000 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 520,000 0 % 520,000

รวมเงินอุดหนุน 544,000 525,000 506,000 520,000 520,000

รวมงบเงินอุดหนุน 544,000 525,000 506,000 520,000 520,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 968,388.58 974,672.5 878,332.24 1,080,990 1,081,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 0 300 627 5,000 0 % 5,000

2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 0 0 6,750 10,000 0 % 10,000

4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 0 0 5,532 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 300 12,909 55,000 65,000

รวมงบดําเนินงาน 0 300 12,909 55,000 65,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 300 12,909 55,000 65,000

รวมแผนงานการศึกษา 1,041,428.58 1,286,332.5 1,231,817.24 1,533,970 1,630,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,600 10,800 3,036 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 0 0 1,332 10,000 0 % 10,000

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 10,000 0 % 10,000

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 0 0 0 10,000 0 % 10,000

4) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ 0 0 0 63,000 0 % 63,000

5) โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 58,500 0 % 58,500

6) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 58,500 0 % 58,500

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 0 1,160 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 22,380 8,960 25,400 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 28,980 20,920 29,768 260,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 800 4,900 800 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,200 38,400 23,320 60,000 8.33 % 65,000

รวมค่าวัสดุ 50,000 43,300 24,120 80,000 85,000

รวมงบดําเนินงาน 78,980 64,220 53,888 340,000 365,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 67,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 67,500 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 67,500 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 146,480 64,220 53,888 340,000 365,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 146,480 64,220 53,888 340,000 365,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 12,895 17,310 20,000 0 % 20,000

2) โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

3) โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส  และคนไร้ที่
พึ่ง

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 12,895 17,310 35,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0 12,895 17,310 35,000 35,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:37:24 หน้า : 16/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 5,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 17,895 17,310 35,000 35,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 17,895 17,310 35,000 35,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 324,100 528,628 576,180 640,320 2.82 % 658,380

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 366,100 570,628 618,180 682,320 700,380

รวมงบบุคลากร 366,100 570,628 618,180 682,320 700,380

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 4,000 0 % 4,000

ค่าเช่าบ้าน 36,500 42,000 42,000 64,800 0 % 64,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,770 4,500 4,800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 41,270 46,500 46,800 98,800 98,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 79,450 154,825 139,570 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 350,000 0 % 350,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,656 63,720 80,000 0 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,114 19,840 12,100 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 91,564 177,321 215,390 450,000 450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,611 19,967 5,453 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 0 0 6,020.1 58,000 3.45 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,862 6,105 1,705 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 22,473 26,072 13,178.1 98,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 155,307 249,893 275,368.1 646,800 648,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหารขนาดใหญ่สําหรับผู้บริหาร
จํานวน 1 ตัว รายละเอียดสินค้า
-เก้าอีบุด้วนฟองนําอย่างดี ตัวใหญ่ นั่ง
สบาย
-ท้าวแขนหุ้มนวม โครงเป็นเหล็กชุบโค
รเมี่ยม
-ปรับขึนลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้
โดยรอบ
-ขาเหล็กชุบเหล็กโครเมี่ยมเงางาม และ
ทนทาน
-ปรับระดับการโยกเอนและล็อคได้
-หุ้มด้วยหนัง pvc อย่างหนา สีดํา ขนาด 
50x60x113 ซม.
(จัดหาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครภัณฑ์ที่ไม่ได้กํานหดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

0 4,500 0 0 0 % 0
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เก้าอีสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา
เก้าอีสํานักงาน ระบบโช๊ค ขาเหล็กชุบ
โครเมียมขนาด 62x66x95 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ตัว (จัดหาตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

0 2,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0 0 32,400 -100 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 0 3,200 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 6,200 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะทํา
งานเป็นโต๊ะเหล็ก (มอก) ขนาด 
1,227x668x750 เซนติเมตร จํานวน 
1ตัว
(จัดหาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)

0 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 769,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

-เครื่องตบดิน  จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 21,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 
เครื่อง
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact 
Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความ
ละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image 
Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูล
ได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไป
ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง(บัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ สองหาคม 2559)

0 7,490 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 
แกนเสมือน (8 Thread)โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz
จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วย
ความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตังอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด 
DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือ ดีกว่า จํานวน 1 
หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-

0 21,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 48,190 776,500 72,600 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจ้างเหมาจัดทําป้ายบอกเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ 0 0 87,500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการปรับปรุงป้ายโครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ 0 17,000 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0 0 0 30,000 300 % 120,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 17,000 87,500 30,000 120,000

รวมงบลงทุน 0 65,190 864,000 102,600 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 521,407 885,711 1,757,548.1 1,431,720 1,469,180

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 400,000 -50 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 42,200 119,000 68.07 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 42,200 519,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 47,454 40,580 55,125 60,000 0 % 60,000
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วัสดุก่อสร้าง 4,505 40,336 165,282 772,590 -58.81 % 318,200

วัสดุสํารวจ 0 0 890 5,000 10 % 5,500

รวมค่าวัสดุ 51,959 80,916 221,297 837,590 383,700

รวมงบดําเนินงาน 51,959 80,916 263,497 1,356,590 783,700

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 9 0 0 0 1,267,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ในเขต
พืนที่ตําบลมุจลินท์ หมู่ที่ 1-9  โดยใช้
เครื่องจักร/แรงงานคน

0 12,000 0 0 0 % 0

2) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล
./ถนนลาดยาง/ ถนนลูกรัง/ถนนดิน ฯลฯ 
ในเขตพืนที่ตําบลมุจลินท์

0 388,000 0 0 0 % 0

2) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล
./ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง/ถนนดิน ฯลฯ 
ในเขตพืนที่ตําบลมุจลินท์

122,500 0 0 0 0 % 0

4)  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่  3

0 57,000 0 0 0 % 0

5)  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่  4

0 343,000 0 0 0 % 0

6)  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ที่  7

0 148,400 0 0 0 % 0

7)  โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายนํา  
หมู่ที่  4 0 37,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  หมู่ที่ 5 0 0 0 0 100 % 157,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:37:24 หน้า : 23/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  หมู่ที่ 6 0 0 0 0 100 % 145,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  หมู่ที่ 7 0 0 0 0 100 % 38,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 2 0 0 0 0 100 % 57,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 42,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 0 0 0 0 100 % 121,000

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา หมู่ที่ 1 
(ถนนคันคลองลาดชะโด) 0 94,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา หมู่ที่ 6 
(ถนนคลองคันฉลาด) 0 38,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา หมู่ที่ 6 
(ถนนทางไปคันฉลาด) 0 61,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา หมู่ที่ 6 
บริเวณนา นางลัดดา  ผึ่งผาย 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที่ 6 จาก
คลองคันฉลากไปยังคลอง 1 0 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 122,500 1,234,400 0 1,267,000 560,000

รวมงบลงทุน 122,500 1,234,400 0 1,267,000 560,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 174,459 1,315,316 263,497 2,623,590 1,343,700
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งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขต
พืนที่ตําบลมุจลินท์ 0 1,950 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,950 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 1,950 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 1,950 0 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 695,866 2,202,977 2,021,045.1 4,055,310 2,812,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการประชาคมหมู่
บ้าน/ประชาคมตําบล 0 300 0 5,000 0 % 5,000

10) โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 0 0 3,000 5,000 0 % 5,000

11) โครงการจัดการขยะชุมชน  ณ แห
ล่งกําเนิด 0 0 0 20,000 0 % 20,000

12) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน 0 0 450 30,000 0 % 30,000

13) โครงการ  Big Cleaning Day 0 0 1,535 5,000 0 % 5,000

14) โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน" 0 0 0 10,000 100 % 20,000

15) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนตําบลมุจลินท์ 0 0 0 250,000 0 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2)  ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริม
อาชีพต่างๆ 

1,907 0 0 0 0 % 0

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริม
อาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน

0 1,945 350 10,000 0 % 10,000

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี 0 0 0 10,000 0 % 10,000

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 0 0 37,012 50,000 0 % 50,000

5) โครงการ อบต.พบประชาชน 0 0 715 5,000 0 % 5,000

6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

7) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้
นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น แกนนําชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตําบลมุจลินท์

0 0 91,093 120,000 0 % 120,000

8) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 39,000 0 % 39,000

8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  ประจําปีงบประมาณ  2560 0 32,500 0 0 0 % 0

9) โครงการสร้างจิตสํานึกในการจัดการ
ขยะในชุมชน 0 330 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายการดําเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็น
การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ตามนโยบายของ
รัฐบาลจังหวัดอําเภอ และผู้บริหารท้อง
ถิ่น เช่น โครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"โครงการ
บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนฯกิจกรรม 
Big cleaning day. กิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ, กิจกรรมปลุกจิตสํานึก, การจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้า 11

0 3,300 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,907 38,375 134,155 584,000 594,000

รวมงบดําเนินงาน 1,907 38,375 134,155 584,000 594,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 50,000 50,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอําเภอท่าวุ้ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 51,907 88,375 184,155 634,000 644,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 51,907 88,375 184,155 634,000 644,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 28,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 28,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 28,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 28,000 0 0 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด  ประจําปี พ.ศ.2559 16,120 0 0 0 0 % 0

1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 24,745 30,000 0 % 30,000

1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
ประจําปี พ.ศ.2560 0 23,320 0 0 0 % 0

2) โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 16,120 23,320 24,745 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 16,120 23,320 24,745 60,000 60,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 16,120 23,320 24,745 60,000 60,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็นการอนุรักษ์ 
หรือส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4,100 0 0 0 0 % 0

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริม
ศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

2)  โครงการคนไทยรู้ไทยสืบสานความ
เป็นไทย 0 1,289 275 10,000 0 % 10,000

3) โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่
เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 4,100 1,289 275 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 4,100 1,289 275 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 28,000 0 0 % 0

โครงการจัดงาน 120 ปี จากโพหวีสู่ท่า
วุ้ง 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงาน 121 ปี จากโพหวีสู่ท่า
วุ้ง 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 0 0 0 28,000 0 % 28,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 28,000 58,000 58,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 28,000 58,000 58,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,100 1,289 28,275 108,000 108,000
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 48,220 24,609 53,020 168,000 168,000

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการคลองสวยนําใส คนไทยมีสุข 0 0 0 10,000 0 % 10,000

2) โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวา
ในแหล่งนํา 0 0 19,200 150,000 0 % 150,000

โครงการคลองสวยนําใสคนไทยมีความ
สุข ประจําปีงบประมาณ 2559 (ตังจ่าย
จากเงินรายได้) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559-2561) หน้า 24

5,450 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,450 0 19,200 160,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 250 4,730 3,230 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 250 4,730 3,230 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 5,700 4,730 22,430 180,000 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องแต่งตัดกิ่งไม้ 0 0 4,725 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,725 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก หมู่ที่ 8 0 0 0 0 100 % 386,000
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการขุดลอกกําจัดวัชพืชและผัก
ตบชวา หมู่ที่ 1-9 ตําบลมุจลินท์ 0 531,600 0 0 0 % 0

1) โครงการขุดลอกแหล่งนํา คูคลอง ใน
พืนที่ตําบลมุจลินท์ 0 0 0 179,000 11.73 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 531,600 0 179,000 586,000

รวมงบลงทุน 0 531,600 4,725 179,000 586,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 5,700 536,330 27,155 359,000 766,000

รวมแผนงานการเกษตร 5,700 536,330 27,155 359,000 766,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 221,675 167,520 198,213 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 250,000 40 % 350,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 107,300 36,360 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 221,675 274,820 234,573 450,000 550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 64,695 49,240 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุอื่น 86,393 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 86,393 64,695 49,240 110,000 100,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 317,101.89 316,559.09 234,595.93 333,000 5.11 % 350,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 317,101.89 316,559.09 234,595.93 333,000 350,000

รวมงบดําเนินงาน 625,169.89 656,074.09 518,408.93 893,000 1,000,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  9 0 248,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่
บ้าน  หมู่ที่  8 - 9 0 284,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 532,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 532,500 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 21,163.35 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 21,163.35 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 21,163.35 0 0 0 0

รวมงานกิจการประปา 646,333.24 1,188,574.09 518,408.93 893,000 1,000,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 646,333.24 1,188,574.09 518,408.93 893,000 1,000,000
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 36,836 30,904 29,904 38,000 5.26 % 40,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 2,000 -25 % 1,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 3,859,700 4,204,700 4,442,400 4.16 % 4,627,200

เบียยังชีพคนพิการ 0 818,400 849,600 940,800 5.1 % 988,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 10,500 18,000 0 % 18,000

สํารองจ่าย 3,360 318,682 56,000 300,000 0 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 55,000 55,000 55,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 125,000 127,000 127,000 138,000 2.17 % 141,000

รวมงบกลาง 226,196 5,215,686 5,332,704 5,929,200 6,166,500

รวมงบกลาง 226,196 5,215,686 5,332,704 5,929,200 6,166,500

รวมงบกลาง 226,196 5,215,686 5,332,704 5,929,200 6,166,500

รวมแผนงานงบกลาง 226,196 5,215,686 5,332,704 5,929,200 6,166,500

รวมทุกแผนงาน 11,653,084.95 17,472,359.62 16,569,955.65 23,500,000 23,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์
อําเภอ ท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,720,580 บาท

งบบุคลากร รวม 5,734,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คนๆ ละ 20,400  บาท  จํานวน  12  เดือน  และรอง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  2 คนๆ ละ  11,220  บาท  จํานวน  12  เดือน  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 คนๆ ละ  1,750  บาท   จํานวน  12  เดือน  และรอง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  2 คนๆ ละ 880  บาท  จํานวน  12  เดือน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของผู้บริหาร  ได้แก่  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  1  คนๆละ  1,750  บาท จํานวน  12  เดือน  และ
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  2  คนๆ ละ 880 บาท  จํานวน  12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คนๆ ละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล  ดังต่อไปนี้
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
  จํานวน  1  คนๆ ละ  11,220  บาท  จํานวน  12  เดือน
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
  จํานวน  1  คนๆ ละ  9,180  บาท  จํานวน  12  เดือน
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
  จํานวน  1  คนๆ ละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
  จํานวน  13  คนๆ ละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,595,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,934,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  8  อัตรา  ดังนี้
-  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
-  หัวหน้าสํานักปลัด
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-  นักพัฒนาชุมชน
-  นักทรัพยากรบุคคล
-  นักวิชาการศึกษา
-  เจ้าพนักงานธุรการ
-  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกําหนด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 527,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-  พนักงานขับรถยนต์
-  ภารโรง
-  คนงานทั่วไป  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จํานวน  4 อัตรา  ดังนี้
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-  พนักงานขับรถยนต์
-  ภารโรง
-  คนงานทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 1,931,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 242,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการต่างๆ  ค่าเงิน
รางวัล  เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ   ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น  ค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
มุจลินท์  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล และผู้
บริหาร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,168,060 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท
1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ารับวารสาร  ค่าหนังสือพิมพ์  ค่าสิ่งพิมพ์ คู่
มือ  ระเบียบต่างๆ  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่างๆ  ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อเผย
แพร่ ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  

2)  ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาแรงงาน  โดยให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาบริการงานสํารวจข้อมูลตําบล  ค่า
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

3)  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต. และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ค่า
จดโดเมนเนม ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ  ได้แก่ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง  การต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน และการประชุมกิจกรรม
ต่างๆ  ของ อบต. ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของ 
อบต.มุจลินท์

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมและศึกษาดูงาน  ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  พนักงานจ้างเหมาบริการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของ อบต.มุจลินท์  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 92

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญ หรือพิธีสําคัญของทาง
ราชการ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
สําคัญหรือพิธีสําคัญของทางราชการ  เช่น  โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการน้อมรําลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณฯ  กิจกรรม/โครงการที่เป็นการเทิดพระเกียรติหรือแสดง
ความจงรักภักดีฯ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี  และพระราชพิธีต่างๆ  หรือ
กิจกรรม/โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นวันสําคัญหรือพิธีสําคัญของทาง
ราชการ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  93

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือประชุม อบ
รม สัมนนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง ของ อบต.มุจลินท์  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ  
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4) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา สําหรับพิธีการ
วันสําคัญต่างๆ

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพวงมาลา  พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  92

5) ค่ารังวัดที่สาธารณะภายในเขตตําบลมุจลินท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่สาธารณะภายในเขตพื้นที่ตําบลมุจลินท์  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  92

6) ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการฯ  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือก
ตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  93

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 116,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  เครื่องถ่าย
เอกสาร  โทรศัพท์  เครื่องตัดหญ้า  เต้นผ้าใบของ อบต.  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน  เช่น  เครื่องเขียน  ค่าแบบ
พิมพ์  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ  มู่ลี่ (ต่อผืน)  ม่านปรับแสง (ต่อผืน)  ธง
ชาติ  นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  นาฬิกา  ตลับผง
หมึก  นํ้าหมึกปริ้น ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ  กะ
ทะ  กะละมัง  มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า ถ้วย  ชาม  ช้อน ส้อม  สบู่ นํ้ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถยนต์  นํ้ามัน
เบรก  สายไมล์  แบตเตอรี่  หัวเทียน  หม้อนํ้า  ตลับลูก
ปืน  ไขควง  ประแจ คีมล็อก  ไฟหน้า  ไฟเบรก  กระจกมองข้างรถ
ยนต์  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันเชื้อ
เพลิง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันจารบี  นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง  อัดขยายภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม  ฟิล์ม  พู่กัน  สี  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรอง
แสง  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  สายเคเบิล  หัว
พิมพ์  หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมน
บอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ  แป้นพิมพ์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 296,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน อบต.มุจลินท์ และสถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ เช่น อาคารเอนกประสงค์ หมู่
ที่  1  ค่าไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกิน  ค่าไฟฟ้าสําหรับเครื่องกระจาย
เสียง  หมู่ที่ 1 - 9  ฯลฯ  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
มุจลินท์  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์  ค่าภาษี ฯลฯ  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  เช่น  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ฯลฯ  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าใช้
จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต  ค่าสื่อสารอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายการให้บริการ
ตามโครงการไอซีทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อบริการ
ประชาชน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 25,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 14,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็ก  ดังนี้
1)  ตู้เหล็ก  แบบ  4  ลิ้นชัก  จํานวน  1  ตู้ๆละ  7,900  บาท
      โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
      - มีหูลิ้นชัก
      - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
      (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
       งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2561)

2)  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จํานวน  2  ตู้ๆละ  3,200  บาท
     ขนาดไม่ตํ่ากว่า  1,185 x 410 x 879  มิลลิเมตร
     (จัดหาตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้
      ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดัังนี้
     เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
     - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
     - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
     - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
     - พร้อมใบมีด
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart  Card  Reader)จํานวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card) 
  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้า
  ขนาด 5 Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  ณ วันที่  15 มีนาคม 2562)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอท่าวุ้ง

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  อําเภอท่าวุ้ง  (สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นอําเภอท่าวุ้ง)  ประจําปีงบประมาณ  2563  ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอน  อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  (ตามหนังสืออําเภอท่า
วุ้ง  ที่  ลบ  0023.10/2902  ลงวันที่  31 กรกฎาคม  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  95

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอท่าวุ้ง  ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี  อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ประจําปี
งบประมาณ  2563  (ตามหนังสืออําเภอท่าวุ้ง ที่ ลบ 0418.2/2293
ลงวันที่  11 มิถุนายน 2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  94  

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:38:44 หน้า : 6/26



งานบริหารงานคลัง รวม 2,089,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,504,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,504,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,284,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
-  ผู้อํานวยการกองคลัง
-  นักวิชาการเงินและบัญชี
-  เจ้าพนักงานพัสดุ
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 178,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งบดําเนินงาน รวม 558,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น  ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการต่างๆ  ฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 347,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 277,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ผ่านธนาคาร  ค่าธรรมเนียมการซื้อเช็ค  ค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์
เช็ค  หรือการใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่ารับวารสาร  ค่าสิ่งพิมพ์  คู่มือ  ระเบียบต่างๆ  ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้าย  ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงาน   ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ 

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างเหมาแรงงาน  โดยให้
ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ฯลฯ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
เหลืองานพัสดุ  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี  ฯลฯ  

3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษี  และทะเบียน
ทรัพย์สินการจัดทํา/ปรับฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  การจัดทําฐานข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามที่กฎหมายกําหนด  และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ประชุม อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างของ อบต
.มุจลินท์  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ  ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  โทรศัพท์  เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ แฟ้ม สมุด เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ  มูลี่่ (ต่อผืน)  ม่านปรับแสง (ต่อผืน)  ตลับผง
หมึก  นํ้าหมึกปริ้น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรอง
แสง  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  สายเคเบิล  หัว
พิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมาส์ แป้น
พิมพ์ ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 27,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 22,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็ก  ดังนี้
1)  ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  3  ตู้ๆละ  5,500  บาท
      โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
      - มีมือจับชนิดปิด
      - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
      - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
      (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
       งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2561)

2)  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จํานวน  2  ตู้ๆละ  3,200  บาท
     ขนาดไม่ตํ่ากว่า  1,185 x 410 x 879  มิลลิเมตร
      (จัดหาตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนด
      ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank  Printer)  จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank  Printer)จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า   1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4  ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4  ไม่น้อยกว่า 10
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที  (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  ณ วันที่  15
  มีนาคม 2562)

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จํานวน 700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart  Card  Reader)  จํานวน  1  เครื่องๆละ  700
 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card) 
  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องทางเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card) ที่ใช้แรงดัน
  ไฟฟ้าขนาด 5 Volts , 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  ณ วันที่
15  มีนาคม 2562)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:38:44 หน้า : 9/26



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล หรือค่าจ้างเหมาแรงงาน โดยให้ผู้รับ
จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจํารถ
บรรทุกนํ้า  ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกนํ้า ฯลฯ  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 252,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. เช่น ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตําบลมุจลินท์ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่
28  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  79 

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 
อปพร.เช่น การฝึกอบรม การทบทวนหลักสูตรสมาชิก อปพร.
การซักซ้อมแผนฯ  ฯลฯ  ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการของทางราชการ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  79 

3) โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  จัดฝึกอบรมให้ความ
รู้  ฝึกปฏิบัติ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมต่างๆ  ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  79 

4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น ค่าป้าย ค่านํ้าดื่ม  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  79 

5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น ค่าป้าย ค่านํ้าดื่ม  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  79 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์บรรทุกนํ้า รถยนต์บรรทุกกระเช้า ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ไฟฉาย  ปลั๊ก
ถ่านไฟฉาย ฯลฯ สําหรับกิจการด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  กระจกโค้ง
มน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เช่น  ชุดซ้อมดับเพลิง  ชุดหมี เสื้อคลุม  หมวก เสื้อ กางเกง 
เข็มขัด รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 484,060 บาท

งบบุคลากร รวม 310,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 310,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 292,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (ข้าราชการครู)  และจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 17,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนตําบล (ข้าราชการครู)
จํานวน  1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  
ค่าจ้างเหมาทําสิ่งของ  ฯลฯ
2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือค่าจ้างเหมาแรงงาน โดยให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยง  
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานการศึกษา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ประชุม อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล (ข้าราชการครู)  ของ อบต
.มุจลินท์  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,081,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 561,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 254,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 237,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดมุจลินท์ สําหรับเด็กเล็ก จํานวน 245 วัน  อัตราวันละ 20 บาท/คน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  63   

      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดมุจลินท์ สําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700  บาท/ปี  (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  63 

      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ตามรายการ ดังนี้
         1. ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี
         2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี
         3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ปี 
         4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430  บาท/ปี 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  63 

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  จํานวน  1  อัตรา  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  63 

2) ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท์  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  63

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  เช่น การอบรมให้ความ
รู้ ทัศนศึกษา ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  64

4) โครงการป้องกันเด็กจมนํ้า จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันเด็กจม
นํ้า  เช่น จัดอบรมให้ความรู้  จัดทําสื่อเผยแพร่  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  65
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ค่าวัสดุ รวม 307,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 307,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท์  และโรงเรียนวัดมุจลินท์  ดังนี้ 
1)  ค่าอาหารเสริม  (นม)  สําหรับโรงเรียนวัดมุจลินท์  สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ให้กับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 - ป.6  จํานวน  260  วัน  อัตราวันละ  7.37  บาท/คน  (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  63

2) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ให้
กับเด็กเล็ก จํานวน  260  วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน  (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  63

งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
วัดมุจลินท์  สังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200วัน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  เช่น  จัดอบรมให้ความรู้  จัดทําสื่อเผย
แพร่ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  64  

2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น จัดอบรมให้ความรู้  กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  64  

3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  เช่น จัดอบรมให้ความรู้  จัด
กิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  64
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4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  เช่น  จัดอบรมให้ความรู้  
จัดทําบอร์ดความรู้  จัดทําเอกสารคู่มือต่างๆ ฯลฯ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่
28  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 65

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 365,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือค่าจ้างแรงงานในการจัด
ทําของ เช่น ค่าจ้างแรงงาน  ค่าจ้างฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1)  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์  เช่น  จัดอบรมให้ความรู้ จัดทําสื่อเผยแพร่ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  68

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทําสื่อเผยแพร่ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  67  

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทําสื่อเผย
แพร่ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  67  

4) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทําสื่อเผยแพร่ ฯลฯ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  69  

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:38:44 หน้า : 15/26



5) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทําสื่อเผยแพร่ ฯลฯ เพื่อเป็นการขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  69  

6) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทําสื่อเผยแพร่ ฯลฯ เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  69  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  เครื่องมือทันตกรรม ยูนิตทําฟัน  เครื่องพ่นหมอก
ควัน เครื่องพ่นละอองฝอย  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 65,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ นํ้ายาต่างๆ เคมีภัณฑ์  คีมถอนฟัน ทรายกําจัดลูกนํ้า
ยุงลาย  วัคซีน ฯลฯ 

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562)  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการมุจลินท์ร่วมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น จัดอบรมให้ความรู้  จัดกิจกรรม
นันทนาการ จัดทําป้าย/สื่อเผยแพร่ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  70  
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2) โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการมุจลินท์ร่วมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้  จัดกิจกรรม
นันทนาการ จัดทําป้าย/สื่อเผยแพร่ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  70  

3) โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส  และคนไร้ที่พึ่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการมุจลินท์ร่วมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง  เช่น จัดอบรมให้ความ
รู้  จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทําป้าย/สื่อเผยแพร่ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  70  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,469,180 บาท

งบบุคลากร รวม 700,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 700,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 658,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
-  ผู้อํานวยการกองช่าง
-  นายช่างโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 648,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
สิ่งพิมพ์คู่มือ ระเบียบต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้าง
แรงงาน ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือค่าจ้างเหมาแรงงาน โดยให้ผู้รับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานช่าง  ค่าจ้าง
เหมาบริการคนขับรถยนต์ส่วนกลาง  ฯลฯ  

3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการออกแบบ และหรือควบคุมงานที่จ่ายให้
แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลของอบต.มุจลินท์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์  โทรศัพท์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน  เช่น เครื่องเขียน  ค่าแบบ
พิมพ์  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ กระดาษ  แฟ้ม สมุด เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ  นาฬิกา  ตลับผงหมึก  นํ้าหมึกปริ้น ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถยนต์  นํ้ามัน
เบรก  สายไมล์  แบตเตอรี่  หัวเทียน  หม้อนํ้า  ตลับลูก
ปืน  ไขควง  ประแจ  คีมล็อก  ไฟหน้า  ไฟเบรก  กระจกมองข้างรถ
ยนต์  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น นํ้ามันเชื้อ
เพลิง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันจารบี  นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรอง
แสง  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  สายเคเบิล  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมาส์ แป้น
พิมพ์ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  97  

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,343,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 783,700 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือค่าจ้างเหมาแรงงาน โดยให้ผู้รับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานไฟฟ้า
สาธารณะ  ฯลฯ  

2) ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างแรงงาน  โดยให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ  เช่น ค่าจ้าง
เหมารถบด  รถแบ็คโฮ  
รถเกรดเดอร์  รถไถ ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตําบล
มุจลินท์ เช่น  ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก  ถนนดิน  ถนนลาด
ยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 383,700 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  เทป
พันสายไฟ  ปลั๊กไฟ  สวิตซ์ไฟ  แผงวงจร  ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 318,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  เช่น สี ปูน ซีเมนต์ กระ
เบื้อง ทินเนอร์ ตะปู อิฐ ปูนขาว  ตลับเมตร ลูกรัง  หินคลุก ทราย  ท่อ
ระบายนํ้า ซีเมนต์สําเร็จ ฯลฯ 

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํารวจ  เช่น  บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ 
งบลงทุน รวม 560,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 560,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  หมู่ที่ 5 จํานวน 157,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่
ที่ 5  มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 553  ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่ อบต.มุจลินท์ กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  50 
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  หมู่ที่ 6 จํานวน 145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่
ที่ 6  มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  509  ตาราง
เมตร  (ตามแบบที่ อบต.มุจลินท์กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  50 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  หมู่ที่ 7 จํานวน 38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หมู่ที่ 7 (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์)  มีพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  134  ตารางเมตร  (ตามแบบที่
อบต.มุจลินท์กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  49 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 2 จํานวน 57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายสุชาติ ชูเทียน) มีพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  200  ตารางเมตร  (ตามแบบที่
อบต.มุจลินท์กําหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  52

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 3 จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายเสน่ห์ พรหมญาติ)  มีพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  150  ตารางเมตร  (ตามแบบที่
อบต.มุจลินท์กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  52 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จํานวน 121,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  8 
(ซอยบ้านนายวิชัย  บุญเลิศ)  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 87 เมตร
หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  261 ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ  0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ดําเนินการพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.มุจลินท์กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  48 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 644,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 594,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 594,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตําบล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาคมหมู่
บ้าน/ประชาคมตําบล  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่านํ้าดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  83  

10) โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ลดใช้
ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้  จัดทําสื่อ
เผยแพร่ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  89  

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:38:44 หน้า : 20/26



11) โครงการจัดการขยะชุมชน  ณ แหล่งกําเนิด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการขยะชุม
ชน ณ แหล่งกําเนิด  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้  จัดทําสื่อเผยแพร่ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  90  

12) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้  จัดทําสื่อเผยแพร่ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  89  

13) โครงการ  Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ big cleaning day เช่น  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 90  

14) โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ "รักนํ้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน"  เช่น  การสร้างจิตสํานึก  การทําสื่อรณรงค์หรือ
เอกสารเผยแพร่  การปลูกต้นไม้  การรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม  เป็น
ต้น  ฯลฯ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  90  

15) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตําบลมุจลินท์ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนตําบลมุจลินท์  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้  ศึกษา
ดูงาน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  85  

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้แก่
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการที่เป็นการส่ง
เสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้  ฝึกอาชีพ
ต่างๆ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  82  

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  84 

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  เช่น  การจัดอบรม
ให้ความรู้  ศึกษาดูงาน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  76  

5) โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.พบ
ประชาชน  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 
 ค่านํ้าดื่มสําหรับประชาชนที่มารับบริการ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  83  
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6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การจัดอบรมให้ความ
รู้  ศึกษาดูงาน  จัดทําสื่อเผยแพร่ ฯลฯ  (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  83  

7) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น แกนนําชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตําบลมุจลินท์

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น แกนนําชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนตําบลมุจลินท์  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดู
งาน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  83  

8) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ได้แก่ กิจกรรมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด  กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  76  

9) โครงการสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสํานึก
ในการจัดการขยะในชุมชน  เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้  จัดทําสื่อหรือ
เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  90  

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอท่าวุ้ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอท่าวุ้ง  ประจําปีงบประมาณ 2563  ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอท่าวุ้ง ฯลฯ  (ตามหนังสืออําเภอท่าวุ้ง
ที่ ลบ 0418.2/2293   ลงวันที่  11 มิถุนายน 2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  81  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด  เช่น  ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
แข่งขัน  ค่าเงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ  (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  73  
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2) โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน  เช่น  ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน  ค่าเงิน
รางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  73  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ที่เป็นการ
ส่งเสริมศาสนา  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เช่น  จัดอบรมให้ความรู้  จัดบอร์ดนิทรรศการ  กิจกรรมหมู่บ้านศีล
ห้า  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันสงกรานต์ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  72  

2)  โครงการคนไทยรู้ไทยสืบสานความเป็นไทย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการคนไทยรู้ไทย
สืบสานความเป็นไทย  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด กิจกรรม
นันทนาการ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  73  

3) โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสาน
ประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา  เช่น ค่าตกแต่งขบวนรถ
แห่เทียน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  72  

งบเงินอุดหนุน รวม 58,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 58,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงาน 121 ปี จากโพหวีสู่ท่าวุ้ง จํานวน 30,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 121 ปี จากโพหวีสู่ท่า
วุ้ง ประจําปีงบประมาณ 2563  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอท่าวุ้ง (ตาม
หนังสืออําเภอท่าวุ้ง ที่ ลบ 0418.2/3026 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 75

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ประจําปีงบประมาณ 2563  ให้แก่จังหวัดลพบุรี  (ตามหนังสือ
อําเภอท่าวุ้ง) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  74  
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 766,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการคลองสวยนํ้าใส คนไทยมีสุข จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการคลองสวยนํ้า
ใส คนไทยมีความสุข  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 88  

2) โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งนํ้า จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกําจัดวัชพืช และหรือผักตบชวาในแหล่งนํ้า
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตําบลมุจลินท์ โดยใช้เครื่องจักรและหรือแรงงานคน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  87  

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  เช่น  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์  ปุ๋ย จอบ  เสียม  สปริงเกอร์ ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 586,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 586,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก หมู่ที่ 8 จํานวน 386,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ฝาท่อเหล็ก  หมู่ที่ 8  จุดเริ่มต้นบ้านนางวรรณา  ศิลาวงศ์  
ถึงแม่นํ้าบางขาม  กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร   ยาว 185 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จํานวน 33 ท่อน (ตามแบบ
อบต.มุจลินท์กําหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) โครงการขุดลอกแหล่งนํ้า คูคลอง ในพื้นที่ตําบลมุจลินท์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกแหล่งนํ้า คูคลอง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตําบล
มุจลินท์  โดยใช้เครื่องจักรและหรือแรงงานคน ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  62
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท
1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมแซม
ประปา ฯลฯ

2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือค่าจ้างเหมาแรงงานโดยให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการงานซ่อม
แซมและดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.มุจลินท์  ค่าจ้างเหมาบริการงานจดมาตรวัดนํ้าและงานจัดเก็บค่านํ้า
ประปาหมู่บ้าน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน  ระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ท่อนํ้า และอุปกรณ์ประปา  ท่อ
ต่างๆ  ท่อนํ้าบาดาล  เสียม  เลื่อย  จอบ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้แก่ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,166,500 บาท

งบกลาง รวม 6,166,500 บาท
งบกลาง รวม 6,166,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562)  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,627,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว2927  ลงวันที่  25 กรกฎาคม 2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  77

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 988,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 )
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  77

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์  รายละ 500 บาท/เดือน 
จํานวน  12  เดือน  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562  และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 2927
ลงวันที่  25 กรกฎาคม 2562 )
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  77

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อไว้ใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือจําเป็น
เร่งด่วน และมิได้ตั้งงบประมาณไว้  หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 )
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 99

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า  77

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 141,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)โดยประมาณการรายได้ปี 2563  เป็นเงิน 14,100,000 บาท
และจัดส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ ในอัตราร้อยละ 1 
เป็นเงิน 141,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 40,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,627,200

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 1,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

141,000

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 988,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 658,380

เงินวิทยฐานะ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 40,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,627,200

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 1,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

141,000

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 988,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,454,400 1,454,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 705,360 705,360

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 43,560 43,560

เงินเดือนพนักงาน 292,560 4,218,360 5,169,300

เงินวิทยฐานะ 17,500 17,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

ค่าเช่าบ้าน 64,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 4,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 350,000 550,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่
เป็นการส่งเสริมศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

1) โครงการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

1) โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 30,000

1) โครงการคลองสวย
นํ้าใส คนไทยมีสุข 10,000

1) โครงการประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ตําบล

5,000

1) โครงการมุจลินท์
ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

1) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 132,000 174,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 55,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,000 10,000 210,000 242,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 142,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 30,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 150,000 150,000 627,000 1,857,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่
เป็นการส่งเสริมศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

1) โครงการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 30,000 30,000

1) โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 30,000

1) โครงการคลองสวย
นํ้าใส คนไทยมีสุข 10,000

1) โครงการประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ตําบล

5,000

1) โครงการมุจลินท์
ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

1) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

237,000 237,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

1) โครงการอบรม 
และศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างของ 
อบต.มุจลินท์
10) โครงการรณรงค์
ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม

5,000

11) โครงการจัดการ
ขยะชุมชน  ณ แหล่ง
กําเนิด

20,000

12) โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

30,000

13) โครงการ  Big 
Cleaning Day 5,000

14) โครงการ "รักนํ้า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน" 20,000

15) โครงการเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนตําบลมุจลินท์

250,000

2)  โครงการคนไทยรู้
ไทยสืบสานความเป็น
ไทย

10,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่
เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆให้แก่ประชาชน

10,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
สําคัญ หรือพิธีสําคัญ
ของทางราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

5,000 5,000

1) โครงการอบรม 
และศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างของ 
อบต.มุจลินท์

250,000 250,000

10) โครงการรณรงค์
ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม

5,000

11) โครงการจัดการ
ขยะชุมชน  ณ แหล่ง
กําเนิด

20,000

12) โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

30,000

13) โครงการ  Big 
Cleaning Day 5,000

14) โครงการ "รักนํ้า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน" 20,000

15) โครงการเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนตําบลมุจลินท์

250,000

2)  โครงการคนไทยรู้
ไทยสืบสานความเป็น
ไทย

10,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่
เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆให้แก่ประชาชน

10,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
สําคัญ หรือพิธีสําคัญ
ของทางราชการ

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)

2) ค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา
2) โครงการกําจัด
วัชพืชและผักตบชวา
ในแหล่งนํ้า

150,000

2) โครงการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน 30,000

2) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

10,000

2) โครงการมุจลินท์
ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

10,000

2) โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมที่เป็นการส่ง
เสริมการจัดการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

3) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
3) โครงการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

3) โครงการมุจลินท์
ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส  และ
คนไร้ที่พึ่ง

5,000

3) โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)

20,000 20,000

2) ค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา

2,000 2,000

2) โครงการกําจัด
วัชพืชและผักตบชวา
ในแหล่งนํ้า

150,000

2) โครงการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน 30,000

2) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

10,000

2) โครงการมุจลินท์
ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

10,000

2) โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 30,000 30,000

3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมที่เป็นการส่ง
เสริมการจัดการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

10,000 10,000

3) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 70,000 70,000

3) โครงการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

30,000 30,000

3) โครงการมุจลินท์
ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส  และ
คนไร้ที่พึ่ง

5,000

3) โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี

10,000

3) โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย แห่เทียน
หลอมใจ วันเข้าพรรษา

10,000

3) โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

4) ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 
สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ

4) โครงการป้องกัน
เด็กจมนํ้า
4) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน

4) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
4) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน

50,000

4) โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์

63,000

5) ค่ารังวัดที่สาธารณะ
ภายในเขตตําบล
มุจลินท์

5) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 5,000

5) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

58,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี

10,000

3) โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย แห่เทียน
หลอมใจ วันเข้าพรรษา

10,000

3) โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

10,000 10,000

4) ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 
สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ

2,000 2,000

4) โครงการป้องกัน
เด็กจมนํ้า 5,000 5,000

4) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน

20,000 20,000

4) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

4) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน

50,000

4) โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์

63,000

5) ค่ารังวัดที่สาธารณะ
ภายในเขตตําบล
มุจลินท์

20,000 20,000

5) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 5,000

5) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

58,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

5) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

6) ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6) โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

58,500

6) โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

7) โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
แกนนําชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนตําบล
มุจลินท์

120,000

8) โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 39,000

9) โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการจัดการ
ขยะในชุมชน

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 220,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุสํารวจ 5,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

5) โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

10,000 10,000

6) ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

300,000 300,000

6) โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

58,500

6) โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

7) โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
แกนนําชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนตําบล
มุจลินท์

120,000

8) โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 39,000

9) โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการจัดการ
ขยะในชุมชน

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 50,000 145,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 80,000 136,060 681,060

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 40,000 65,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 90,000

วัสดุสํารวจ 5,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 10,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 65,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 318,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบฝาท่อ
เหล็ก หมู่ที่ 8

386,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 65,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 307,000 307,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 418,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 530,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,000 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 37,200 37,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 4,300 4,300

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 2,100 2,100

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 9,500 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบฝาท่อ
เหล็ก หมู่ที่ 8

386,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการขุดลอก
แหล่งนํ้า คูคลอง ใน
พื้นที่ตําบลมุจลินท์

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  
หมู่ที่ 5

157,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  
หมู่ที่ 6

145,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  
หมู่ที่ 7

38,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
หมู่ที่ 2

57,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
หมู่ที่ 3

42,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8

121,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

120,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการขุดลอก
แหล่งนํ้า คูคลอง ใน
พื้นที่ตําบลมุจลินท์

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  
หมู่ที่ 5

157,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  
หมู่ที่ 6

145,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ  
หมู่ที่ 7

38,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
หมู่ที่ 2

57,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
หมู่ที่ 3

42,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8

121,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

120,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  13:41:53 หน้า : 16/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) อําเภอท่าวุ้ง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนการจัดงานรัฐพิธี 
อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัด
ลพบุรี
โครงการจัดงาน 121 
ปี จากโพหวีสู่ท่าวุ้ง 30,000

โครงการจัดงานแผ่น
ดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

28,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอท่าวุ้ง

50,000

โครงการอาหารกลาง
วัน

รวม 6,166,500 1,000,000 766,000 168,000 644,000 2,812,880 35,000 365,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) อําเภอท่าวุ้ง

18,000 18,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนการจัดงานรัฐพิธี 
อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัด
ลพบุรี

12,000 12,000

โครงการจัดงาน 121 
ปี จากโพหวีสู่ท่าวุ้ง 30,000

โครงการจัดงานแผ่น
ดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

28,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอท่าวุ้ง

50,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 520,000 520,000

รวม 1,630,060 402,000 9,810,560 23,800,000
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