
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลมุจลินท

อําเภอ ทาวุง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,621,020 บาท

งบบุคลากร รวม 5,524,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผูบริหาร ไดแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1 คนๆละ  20,400  บาทจํานวน 12 เดือน
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 คนๆ ละ  11,220  บาท  จํานวน  12  เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร
ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 คนๆละ
1,750 บาท จํานวน  12 เดือน และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2 คนๆ ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนของผูบริหาร  ไดแก  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1 คนๆละ  1,750 บาท
จํานวน 12 เดือน และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2 คนๆ ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  1 คนๆ ละ  7,200 บาทจํานวน  12 เดือน  
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกบุคคล  ดังตอไปนี้
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
  จํานวน  1  คนๆ ละ  11,220  บาท  จํานวน  12  เดือน
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
  จํานวน  1  คนๆ ละ  9,180  บาท  จํานวน  12  เดือน
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
  จํานวน  1  คนๆ ละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
  จํานวน  12  คนๆ ละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,472,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,665,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  8  อัตรา  ดังนี้
-  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-  หัวหนาสํานักปลัด
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
-  นักพัฒนาชุมชน
-  นักทรัพยากรบุคคล
-  นักวิชาการศึกษา
-  เจาพนักงานธุรการ
-  เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล ที่ควรไดรับ
ตามที่ระเบียบกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามที่ระเบียบกําหนด 

วันที่พิมพ : 7/8/2563  14:19:14 หนา : 2/49



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 597,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  5  อัตรา  ดังนี้
-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
-  พนักงานขับรถยนต
-  ภารโรง  
-  คนงานทั่วไป
-  คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ํา) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  5 อัตรา  ดังนี้
-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
-  พนักงานขับรถยนต
-  ภารโรง
-  คนงานทั่วไป 
-  คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ํา) 

งบดําเนินงาน รวม 2,004,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ
ตางๆ  คาเงินรางวัล  เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  คาป่วย
การสําหรับนักบริบาลทองถิ่น ฯลฯ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
มุจลินท  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล และผูบริหาร ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ 

ค่าใช้สอย รวม 1,270,150 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําป้าย จํานวน 20,150 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายตางๆ  เชน  ป้ายประชา
สัมพันธตางๆ  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ  ฯลฯ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมา
แรงงานของบุคคลภายนอกโดยใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือกอสรางอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจาง
เหมาบริการคนขับรถยนตสวนกลาง   คาจางเหมาบริการงาน
บันทึกขอมูล  คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป  ฯลฯ

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสิน  เชน  คาเชาเครื่องถายเอกสาร  คา
เชาทรัพยสินอื่นๆ  ฯลฯ

คาใชจายที่เกี่ยวของกับเว็บไซตของ อบต.มุจลินท จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับเว็บไซตของ อบต
.มุจลินท  เชน  คาเชาพื้นที่เว็บไซต  คาจดโดเมนเนม  คาดูแล
ระบบ  คาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเขาปกหนังสือ  คาโฆษณาและเผย
แพรขอมูลขาวสารของ อบต.มุจลินท  คาจัดทําวารสาร คาจาง
เหมาจัดทําสื่อเผยแพร คารับวารสาร  คาหนังสือพิมพ  คาสิ่ง
พิมพ  คูมือ  ระเบียบตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
ภัย  คากําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก  คาจงเหมา
แบกหามสัมภาระ  คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองตางๆ  ไดแก คาอาหาร  อาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง  การ
ตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน และการ
ประชุมกิจกรรมตางๆ  ของ อบต. ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
งานใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางของ อบต.มุจลินท

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการอบรมและศึกษาดูงาน  ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต
.พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  พนักงานจางเหมาบริการและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของของ อบต.มุจลินท  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 92    

2) คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญ หรือพิธีสําคัญของ
ทางราชการ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานกิจกรรม/โครงการตางๆ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญหรือพิธีสําคัญของทางราชการ  เชน  โครงการเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  กิจกรรม/โครงการที่เป็นการเทิด
พระเกียรติหรือแสดงความจงรักภักดีฯ กิจกรรมประชาสัมพันธ
เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อมารวมงาน
รัฐพิธี  และพระราชพิธีตางๆ  หรือกิจกรรม/โครงการอื่นที่เกี่ยว
ของ  ซึ่งเป็นวันสําคัญหรือพิธีสําคัญของทางราชการ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  93     
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3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ประชุม อบรม สัมมนาของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต
.  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ของ อบต.มุจลินท  ที่ไดรับ
อนุญาตใหเดินทางไปราชการ  เชน  คาลงทะเบียนตางๆ  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่นในการเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ       

4) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญตางๆ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาพวงมาลา  พวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชา
ดอกไม  สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ  ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  92     

5) คารังวัดที่สาธารณะภายในเขตตําบลมุจลินท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารังวัดที่สาธารณะภายในเขตพื้นที่ตําบลมุจลินท  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  92    

6) คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด  เชน  คาวัสดุอุปกรณในการ
เลือกตั้ง  คาเวชภัณฑที่จําเป็นตองใชในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  คาตอบแทนคณะกรรมการฯ  คาใชจายใน
การรณรงค ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ  ฯลฯ  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่  22
 กรกฎาคม 2563)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  93     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่อง
พิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง
พิมพ  เครื่องถายเอกสาร  โทรศัพท  เครื่องตัดหญา  เตนผาใบ
ของ อบต.  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน  เชน  เครื่องเขียน  คาแบบ
พิมพ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  แฟ้ม  สมุด เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ  มูลี่ (ตอผืน)  มานปรับ
แสง (ตอผืน)  ธงชาติ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  นาฬิกา  ตลับผงหมึก  น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน หมอ  กะ
ทะ  กะละมัง  มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา ถวย  ชาม  ชอน สอม  สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด ผาปู
โต๊ะ ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  สายไมล  แบตเตอรี่  หัวเทียน  หมอน้ํา  ตลับ
ลูกปืน  ไขควง  ประแจ คีมล็อก  ไฟหนา  ไฟเบรก  กระจกมอง
ขางรถยนต  ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจาร
บี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน รูปสีหรือขาว
ดําที่ไดจากการลาง  อัดขยายภาพ  ภาพถายดาว
เทียม  ฟิลม  พูกัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร  เมมโมรี่การด
 ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล  ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  สาย
เคเบิล  หัวพิมพ  หรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพ คอมพิวเตอร เมนบอรดเมาส เครื่องกระจายสัญญาณ  แป้น
พิมพ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 297,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงาน อบต.มุจลินท และสถานที่ที่
อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลมุจลินท เชน อาคาร
เอนกประสงค หมูที่  1  คาไฟฟ้าสาธารณะในสวนที่เกิน  คา
ไฟฟ้าสําหรับเครื่องกระจายเสียง  หมูที่ 1 - 9  ฯลฯ  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลมุจลินท  รวมถึงคาใชจายอื่นที่ตองชําระพรอม
กัน  เชน  คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาภาษี ฯลฯ  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  เชน  คาฝากสงไปรษณีย  คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย  คาเชาตูไปรษณีย  คาธนาณัติ ฯลฯ  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน คาวิทยุสื่อ
สาร  คาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ต  คาสื่อสารอื่นๆ  คาใช
จายการใหบริการตามโครงการไอซีทีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เพื่อบริการประชาชน รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดรับบริการ
และคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 62,150 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,150 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก จํานวน 7,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาตูเหล็ก  ดังนี้
1) ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  
    ขนาดไมต่ํากวา 1,185x406x878 
    มิลลิเมตร จํานวน 1 ตูๆละ  3,600 บาท 
    (จัดหาตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก 
    เป็นครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชี 
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2) ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ  
    ขนาดไมต่ํากวา  1,185x406x878 
    มิลลิเมตร จํานวน 1 ตูๆละ  3,500 บาท 
    (จัดหาตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก 
    เป็นครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชี 
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

โต๊ะพับเอนกประสงค จํานวน 6,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโต๊ะพับเอนกประสงคหนาโฟเมกา
ขนาดไมต่ํากวา  60x150x75 เซนติเมตร จํานวน  5  ตัวๆ
ละ 1,350 บาท (จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ
ที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

โต๊ะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร ขนาดไมต่ํา
กวา 120x60x75 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัวๆละ  2,500 บาท   
(จัดหาตามราคาทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  2 เครื่องๆละ  17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz  หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มึจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ  ณ วันที่  12  พฤษภาคม 2563)

เครื่องพิมพ จํานวน 11,800 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องพิมพ  จํานวน  2 เครื่อง  ดังนี้
1) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องราคา 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
  หมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4    
  ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
   ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
   ไมนอยกวา 1 ชอง 
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ  ณ วันที่  12  พฤษภาคม 2563)

2) เครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 7,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
  และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
   พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
   กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 
   หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 
   หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
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- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา 
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
   แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
   1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย 
   Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  100  แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ  ณ วันที่  12  พฤษภาคม 2563)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่
กลาง) อําเภอทาวุง

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตําบลบางงา อําเภอทา
วุง จังหวัดลพบุรี  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอทาวุง (สํานักงานสง
เสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอทาวุง)  ประจําปีงบ
ประมาณ 2564   
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 95
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อําเภอทาวุง  จังหวัด
ลพบุรี

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอทาวุงตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อําเภอทาวุง จังหวัด
ลพบุรี  ประจําปีงบประมาณ 2564 (ตามหนังสืออําเภอทา
วุง ที่ ลบ 0418.2/2465  ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2563)  
ปรากฎในแผนงานพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94

งานบริหารงานคลัง รวม 2,138,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,428,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,428,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
-  ผูอํานวยการกองคลัง
-  นักวิชาการเงินและบัญชี
-  เจาพนักงานพัสดุ
-  เจาพนักงานจัดเก็บรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตาม
ระเบียบกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามระเบียบที่กําหนด  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 171,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
-  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
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งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ
ตางๆ  ฯลฯ  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
มุจลินทที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ 

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบของทางราชการ       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ      

ค่าใช้สอย รวม 357,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําป้าย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายตางๆ  เชน  ป้ายประชา
สัมพันธตางๆ  ฯลฯ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมา
แรงงานของบุคคลภายนอกโดยใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือกอสรางอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจาง
เหมาบริการผูชวยเหลืองานพัสดุกลาง   คาจางเหมาบริการผูชวย
เหลืองานการเงินและบัญชี   ฯลฯ
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คาใชจายตางๆในการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับขอมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพยสินการจัดทํา/ปรับฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง  เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตามที่กฎหมายกําหนด  และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง  หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเขาปกหนังสือ  คาสิ่งพิมพ  คู
มือ  ระเบียบตางๆ  คาจางเหมาจัดทําสื่อเผยแพร  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาธรรมเนียมในการโอนเงินผานธนาคาร  คาธรรมเนียม
การซื้อเช็ค  คาธรรมเนียมการซื้อแคชเชียรหรือการใหบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับธนาคาร  คาโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบ
ต.มุจลินท     คาจงเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ประชุม อบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ของ อบต.มุจลินท ที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ เชน คา
ลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด  เครื่องปรับอากาศ  เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ  โทรศัพท  เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ      
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ  ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ แฟ้ม สมุด เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ  มูลี่่(ตอผืน)  มานปรับแสง (ตอ
ผืน)  ตลับผงหมึก  น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  สาย
เคเบิล  หัวพิมพ หรือ แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เมน
บอรด เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ       

งบลงทุน รวม 50,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโต๊ะทํางานเหล็ก พรอมกระจกปูโต๊ะ มีลิ้นชัก
ใสเอกสาร  ขนาดไมต่ํากวา 1,524x780x750
 มิลลิเมตร  จํานวน  1  ตัวๆละ 6,800 บาท
(จัดหาตามราคาทองตลาด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมไดกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 2 เครื่อง  ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา  1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ  ณ วันที่  12  พฤษภาคม 2563)

2) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย          
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา  1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ประกาศ  ณ วันที่  12  พฤษภาคม 2563)

เครื่องพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องพิมพ  แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที  (ppm)  หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที  (ppm)  หรือ 5 ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
(จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ประกาศ  ณ วันที่  12  พฤษภาคม 2563)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 116,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 116,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมา
แรงงานของบุคคลภายนอกโดยใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือกอสรางอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจาง
เหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานประจํารถบรรทุกน้ํา  คาจาง
เหมาบริการคนงานทั่วไป  ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเขาปกหนังสือ  คาโฆษณาและเผย
แพรขอมูลขาวสารของ อบต.มุจลินท  คาจัดทําวารสาร คาจาง
เหมาจัดทําสื่อเผยแพร คารับวารสาร  คาหนังสือพิมพ  คาสิ่ง
พิมพ  คูมือ  ระเบียบตางๆ  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
ภัย  คากําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก  คาจงเหมา
แบกหามสัมภาระ  คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 401,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 401,300 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
อบต. เชน คาตอบแทนการสั่งใช อปพร. ฯลฯ   
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ค่าใช้สอย รวม 279,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการแกไขปัญหาภัยแลง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการแกไขปัญหาภัยแลงเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนในตําบลมุจลินท 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  79      

2) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม อป
พร.เชน การฝึกอบรม การทบทวนหลักสูตรสมาชิก อปพร. การซัก
ซอมแผนฯ  ฯลฯ  ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการของทางราชการ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  79      

3) โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการซัก
ซอมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน  จัดฝึก
อบรมใหความรู  ฝึกปฏิบัติ  คาวัสดุ  อุปกรณในการทํากิจกรรม
ตางๆ  ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  79      

4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม  เชน คา
ป้าย คาน้ําดื่ม  คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  79     
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5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  เชน คา
ป้าย คาน้ําดื่ม  คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  79      

6) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เชน  การอบรมใหความ
รู  ฝึกปฏิบัติ  คาวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม  คาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของตามโครงการฯ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 พ.ศ.2563 หนา 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 59,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  รถยนตบรรทุกน้ํา รถยนตบรรทุก
กระเชา ฯลฯ 
"     

ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ไฟฉาย  ปลั๊ก
ถานไฟฉาย ฯลฯ สําหรับกิจการดานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  กระจกโคง
มน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ  
    

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย และอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยว
ของสําหรับผูปฏิบัติงานดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน  ชุดซอมดับเพลิง  ชุดหมี เสื้อคลุม  หมวก เสื้อ กางเกง
เข็มขัด รองเทา ถุงมือ ฯลฯ       

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน  ถังดับเพลิง  ลูก
บอลดับเพลิง สายดับเพลิง  ขอตอดับเพลิง  ขอตอสามทาง  ฯลฯ  
    

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 462,900 บาท

งบบุคลากร รวม 342,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (ขาราชการครู)  และ
จายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานสวนตําบล (ขาราชการครู)
จํานวน  1 อัตรา     
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ
ตางๆ ฯลฯ      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลมุจลินท ที่มีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบของทางราชการ       

ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมา
แรงงานของบุคคลภายนอกโดยใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือกอสรางอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจาง
เหมาบริการครูพี่เลี้ยง  คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไปประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ประชุม อบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล (ขาราชการ
ครู)  ของ อบต.มุจลินท  ที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการ เชน คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่
พัก  และคาใชจายอื่นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,175,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 591,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเขาปกหนังสือ  คาจางเหมาจัดทําป้าย
ตางๆ  คาติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท  คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 244,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินทสําหรับเด็กเล็กจํานวน 245 วัน อัตราวันละ 20
 บาท/คน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่  14 กรกฎาคม 2563)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  63   

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดมุจลินท  สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี  อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2563) 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  63 

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วันที่พิมพ : 7/8/2563  14:19:15 หนา : 24/49



โรงเรียนวัดมุจลินท  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  ตามรายการ ดังนี้
       1. คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ปี
       2. คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี
       3. คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
       4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14
 กรกฎาคม 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  63 

- เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู  จํานวน  1  อัตรา  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14
 กรกฎาคม 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  63 
    

2) คาใชจายสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดมุจลินท  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลมุจลินท 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  63     

3) คาใชจายในการจัดกิจกรรมที่เป็นการสงเสริมการจัดการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นการสงเสริม
การจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน  เชน การอบรมใหความรู ทัศนศึกษา ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  64     

4) โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันเด็ก
จมน้ํา  เชน จัดอบรมใหความรู  จัดทําสื่อเผยแพร  จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการอบรม ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  65     

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดมุจลินท  และโรงเรียนวัดมุจลินท  ดังนี้ 

1)  คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดมุจลินท  สังกัด สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ใหกับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14
 กรกฎาคม 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  63

2) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินทใหกับเด็กเล็ก จํานวน  260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14
 กรกฎาคม 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  63     
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งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน จํานวน 64,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน  จํานวน 2 เครื่องๆละ  32,400 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4)  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
         (1) แบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  สวิตซ  1
 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4 เมตร  สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2562)
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งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันใหแก
โรงเรียนวัดมุจลินท สังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวันนัก
เรียน ใหแกเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14
 กรกฎาคม 2563)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนา 65

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

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริม
สรางความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  เชน  จัดอบรมใหความ
รู  จัดทําสื่อเผยแพร ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  64       

2) โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน จัดอบรมใหความรู  กิจกรรมนันทนาการตางๆ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  64       

วันที่พิมพ : 7/8/2563  14:19:15 หนา : 28/49



3) โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริม
สรางและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  เชน จัดอบรมใหความ
รู  จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  64     

4) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  เชน  จัดอบรมให
ความรู  จัดทําบอรดความรู  จัดทําเอกสารคูมือตางๆ ฯลฯ (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่ 28  มิถุนายน  2562)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 65    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 490,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 490,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ฯลฯ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563)
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ค่าใช้สอย รวม 285,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูล จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842)  ลงวัน
ที่  30 มิถุนายน  2563)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ใหกับผูรับจางทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง  และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง หรือคาจางแรงงานในการทําของ  เชน   คาจางแรงงาน  คา
จางฉีดยาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1)  โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงคป้องกันโรคเอดส  เชน  จัดอบรมใหความรู จัดทําสื่อเผย
แพร ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  68
"     

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา เชน จัดอบรมใหความรู จัดทํา
สื่อเผยแพร ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  67      
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3) โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เชน จัดอบรมใหความ
รู จัดทําสื่อเผยแพร ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  67       

4) โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราชประสงค เชน จัดอบรมใหความรู จัดทํา
สื่อเผยแพร ฯลฯเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  69      

5) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน จัดอบรม
ใหความรู จัดทําสื่อเผยแพร ฯลฯ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข(ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา  69      
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6) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เชน จัดอบรมใหความรู จัดทําสื่อเผยแพร ฯลฯ เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวัน
ที่  30  มิถุนายน  2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  69      

7) โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ  เชน  โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นตน  ฯลฯ  (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2  หนา  6  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน  เครื่องมือทันตกรรม ยูนิตทําฟัน  เครื่อง
พนหมอกควัน เครื่องพนละอองฝอย  ฯลฯ       

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

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน ฯลฯ 
"     

วันที่พิมพ : 7/8/2563  14:19:15 หนา : 32/49



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 65,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน เวชภัณฑ น้ํายาตางๆ เคมีภัณฑ  คีมถอนฟัน ทราย
กําจัดลูกน้ํายุงลาย  วัคซีน ฯลฯ 

2) เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัคซีน วัสดุ อุปกรณตางๆ เวชภัณฑ ฯลฯ
 ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา สําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3842)  ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการมุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
มุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน จัดอบรมใหความ
รู  จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทําป้าย/สื่อเผยแพร ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  70       

2) โครงการมุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
มุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ เชน จัดอบรมใหความ
รู  จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทําป้าย/สื่อเผยแพร ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  70       
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3) โครงการมุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส  และคน
ไรที่พึ่ง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
มุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส และคนไรที่
พึ่ง  เชน จัดอบรมใหความรู  จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทํา
ป้าย/สื่อเผยแพร ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  70       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,343,500 บาท

งบบุคลากร รวม 853,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 853,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 691,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
-  ผูอํานวยการกองชาง
-  นายชางโยธา     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามที่ระเบียบกําหนด     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
-  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่งานไฟฟ้า)     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา  ดังนี้
-  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนาที่งานไฟฟ้า) 
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งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล  เชน คาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ
ตางๆ ฯลฯ       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ    

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได
รับตามระเบียบของทางราชการ     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ      

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําป้าย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายตางๆ  เชน  ป้ายประชา
สัมพันธตางๆ ฯลฯ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมา
แรงงานของบุคคลภายนอกโดยใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือกอสรางอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจาง
เหมาบริการคนขับรถยนตสวนกลาง   คาจางเหมาบริการผูชวย
เหลืองานชาง  ฯลฯ
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คาจางเหมาบริการออกแบบและหรือควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการออกแบบและหรือควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
กอสราง 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล    คาจงเหมาแบกหามสัมภาระ  คาจางเหมาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบลของอบต.มุจลินท ที่ไดรับ
อนุญาตใหเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียนตางๆ  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน รถยนต  เครื่องปรับอากาศ  เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพิมพ  โทรศัพท เครื่องตัด
หญา ฯลฯ  
    

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

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงาน  เชน เครื่องเขียน  คาแบบ
พิมพ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ กระดาษ  แฟ้ม สมุด เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษ  นาฬิกา  ตลับผงหมึก  น้ําหมึก
ปริ้น ฯลฯ      
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก  สายไมล  แบตเตอรี่  หัวเทียน  หมอน้ํา  ตลับ
ลูกปืน  ไขควง  ประแจ  คีมล็อก  ไฟหนา  ไฟเบรก  กระจกมอง
ขางรถยนต  ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจาร
บี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ
 แผนกรองแสง  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  สาย
เคเบิล  หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร เมนบอรด เมาส แป้นพิมพ ฯลฯ      
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,484,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 785,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมาแรงงาน
ของบุคคลภายนอกโดยใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือกอสรางอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาบริการคน
งานทั่วไป  คาจางเหมาบริการผูชวยเหลืองานไฟฟ้า
สาธารณะ  ฯลฯ
2) คาจางเหมาบริการ หรือคาจางแรงงาน โดยใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง  เชน  คาจางเหมาบริการรถเกรดเดอร  คาจางเหมาบริการรถ
แบ็คโฮ  คาจางเหมาบริการรถไถ  คาจางหมาบริการรถบด คาจาง
เหมาบริการรถบรรทุก  ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาซอมแซมถนนตางๆ ในเขตพื้นที่ตําบล
มุจลินท เชน  คาซอมแซมถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก  ถนน
ดิน  ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ       

ค่าวัสดุ รวม 385,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน สายไฟ  หลอด
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ  ปลั๊กไฟ  สวิตซไฟ  แผงวงจร  ฯลฯ       

วัสดุกอสราง จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอสราง  เชน สี ปูน ซีเมนต กระ
เบื้อง ทินเนอร ตะปู อิฐ ปูนขาว  ตลับเมตร ลูกรัง  หิน
คลุก ทราย  ทอระบายน้ํา ซีเมนตสําเร็จ ฯลฯ      
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ      

งบลงทุน รวม 1,699,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,699,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 1 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หนา 0.15  เมตร  ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 860.00  ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.มุจลินทกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง 
หมูที่ 3

จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ศาลาแดง หมูที่  3  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 300
 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,200  ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.มุจลินทกําหนด)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่  2  พ.ศ.2563  

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลทติก
คอนกรีตทับ หมูที่ 3

จํานวน 832,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท
ติกคอนกรีตทับ  หมูที่  3  ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 97
 เมตร  หนา 0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 291 ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.มุจลินทกําหนด)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ.2563  
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลทติก
คอนกรีตทับ หมูที่ 5

จํานวน 268,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท
ติกคอนกรีตทับ  หมูที่  5 สายหลัก ผิวจราจรกวาง 3.50
 เมตร ยาว 230 เมตร  หนา 0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 805 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.มุจลินท
กําหนด)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ.2563  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 612,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 562,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 562,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการประชาคมหมูบาน/ประชาคมตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ประชาคมหมูบาน/ประชาคมตําบล  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการฯ คาวัสดุ อุปกรณ คาน้ําดื่มสําหรับประชาชน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  83

10) โครงการรณรงคลดใชถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงคลดใชถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  เชน  การจัดอบรม
ใหความรู  จัดทําสื่อเผยแพร ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  89 

11) โครงการจัดการขยะชุมชน  ณ แหลงกําเนิด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
จัดการขยะชุมชน ณ แหลงกํานิดเชน  จัดอบรมใหความรู  จัดทํา
สื่อเผยแพร จัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 90 
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12) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย  เชน  การจัดอบรมใหความรู  จัดทํา
สื่อเผยแพร ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  89 

13) โครงการ  Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ big cleaning day เชน  จัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 90 

14) โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ""รัก
น้ํา รักป่า รักษาแผนดิน""  เชน  การสรางจิตสํานึก  การทําสื่อ
รณรงคหรือเอกสารเผยแพร  การปลูกตนไม  การรักษาความ
สะอาดสิ่งแวดลอม  เป็นตน  ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  90

15) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลมุจลินท จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริม
สรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลมุจลินท  เชน  การจัดอบรมให
ความรู  ศึกษาดูงาน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  85 

2) คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการสงเสริมอาชีพ
ตางๆใหแกประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการที่เป็น
การสงเสริมอาชีพตางๆ ใหแกประชาชน  เชน  การจัดอบรมให
ความรู  ฝึกอาชีพตางๆ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  82 

3) โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสง
เสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว  เชน  การจัดอบรมใหความ
รู  ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  84 
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4) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสง
เสริมประชาธิปไตยในชุมชน  เชน  การจัดอบรมใหความรู  คา
ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  78

5) โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบต
.พบประชาชน  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณใน
การจัดกิจกรรม คาน้ําดื่มสําหรับประชาชนที่มารับบริการ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  83 

6) โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสง
เสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  การจัด
อบรมใหความรู  ศึกษาดูงาน  จัดทําสื่อเผยแพร ฯลฯ (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3842
  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  83 

7) โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น แกนนํา
ชุมชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตําบลมุจลินท

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสง
เสริมศักยภาพผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น แกนนําชุมชน เพื่อเสริม
สรางความเขมแข็งของชุมชนตําบลมุจลินท  เชน  การจัดอบรมให
ความรู ศึกษาดูงาน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  83 

8) โครงการป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด ไดแก กิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู
ติด/ผูเสพยาเสพติด  กิจกรรมสงเสริมการฝึกอบรมอาชีพใหแกผู
ผานการบําบัด ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  76 
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9) โครงการสรางจิตสํานึกในการจัดการขยะในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสราง
จิตสํานึกในการจัดการขยะในชุมชน  เชน  การจัดอบรมใหความ
รู  จัดทําสื่อหรือเอกสารเผยแพร ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  90 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอทาวุง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกอําเภอทาวุง  ตามโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอทาวุง  ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 (ตามหนังสืออําเภอทาวุง  ที่  ลบ 0418.2/2465
 ลงวันที่ 20กรกฎาคม 2563)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 81

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการแขง
ขันกีฬาตานยาเสพติด  เชน  คากรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณ
ในการแขงขัน  คาเงินรางวัล  คาถวยรางวัล ฯลฯ  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  73       
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2) โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการแขง
ขันกีฬาพื้นบาน  เชน  คากรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณในการ
แขงขัน  คาเงินรางวัล  คาถวยรางวัล ฯลฯ  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  73      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 63,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการสงเสริมศาสนา 
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ที่
เป็นการสงเสริมศาสนา  อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น เชน  จัดอบรมใหความรู  จัดบอรด
นิทรรศการ  กิจกรรมหมูบานศีลหา  กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา  กิจกรรมวันสงกรานต ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  72       

2)  โครงการคนไทยรูไทยสืบสานความเป็นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการคน
ไทยรูไทยสืบสานความเป็นไทย  เชน  คาวัสดุอุปกรณในการจัด
บอรด กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  73       
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3) โครงการสืบสานประเพณีไทย แหเทียนหลอมใจ วันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบ
สานประเพณีไทย แหเทียนหลอมใจ วันเขาพรรษา  เชน คา
ตกแตงขบวนรถแหเทียน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  72       

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณมหาราช  ประจําปีงบประมาณ 2564  ใหแกจังหวัด
ลพบุรี
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  74       

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการคลอง
สวยน้ําใส คนไทยมีความสุข  เชน คาวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา 88       

วันที่พิมพ : 7/8/2563  14:19:15 หนา : 45/49



2) โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหลงน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาในการกําจัดวัชพืช และหรือผักตบชวาใน
แหลงน้ําที่อยูในเขตพื้นที่ตําบลมุจลินท โดยใชเครื่องจักรและหรือ
แรงงานคน ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา  87       

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

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุการเกษตร  เชน  ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว  ปุ๋ย จอบ  เสียม  สปริงเกอร ฯลฯ       

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,070,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,070,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือคาจางเหมา
แรงงานของบุคคลภายนอกโดยใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิ
ใชเป็นการประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือกอสรางอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจาง
เหมาบริการงานซอมแซมและดูแลระบบประปาหมูบาน ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต.มุจลินท  คาจางเหมาบริการงานจด
มาตรวัดน้ําและงานจัดเก็บคาน้ําประปาหมูบาน ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน  คาจางเหมา
แรงงาน คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน ระบบประปาหมูบาน  ระบบไฟฟ้า
ประปาหมูบาน  ฯลฯ     
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุกอสราง  เชน  ทอน้ํา และอุปกรณ
ประปา  ทอตางๆ  ทอน้ําบาดาล  เสียม  เลื่อย  จอบ ฯลฯ       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าใหแกประปาหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลมุจลินท       

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,721,000 บาท

งบกลาง รวม 5,721,000 บาท
งบกลาง รวม 5,721,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล
มุจลินท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนเงินทดแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล
มุจลินท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,173,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  และ
หนังสืออําเภอทาวุง ดวนที่สุด ที่ ลบ  0023.10/2457 ลงวัน
ที่  20 กรกฎาคม 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 984,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพใหกับคนพิการ  ตามประกาศบัญชีราย
ชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2564 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่  มท 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  และ
หนังสืออําเภอทาวุง ดวนที่สุด ที่ ลบ  0023.10/2457 ลงวัน
ที่  20 กรกฎาคม 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพใหกับผูป่วยเอดส รายละ 500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 และหนังสืออําเภอทาว่ง  ดวนที่สุด  ที่ ลบ  0023.10/2457 ลง
วันที่  20  กรกฎาคม 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อไวใชในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา  หรือจําเป็น
เรงดวนและมิไดตั้งงบประมาณไว หรือเพื่อบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแก
ประชาชน  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท
 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลมุจลินท  (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 143,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) โดยประมาณการรายไดปีงบประมาณ 2564  เป็น
เงิน 14,300,000 บาท  และจัดสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญฯ  ในอัตรารอยละ 1 เป็นเงิน 143,000 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว3842  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99
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