
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

50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,173,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

143,000

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 984,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

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

50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,173,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

143,000

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 984,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,368,000 1,368,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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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 (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000

เงินเดือนพนักงาน 691,500

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 120,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 20,000 25,000

ค่าจ้างเหมาจัดทําปาย 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 390,000 360,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูล

5,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 768,480 876,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 39,000 39,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

96,000 108,000

เงินเดือนพนักงาน 300,900 3,865,000 4,857,400

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 174,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 83,000 93,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,000 10,000 170,000 342,000

ค่าเช่าบ้าน 162,000 198,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 30,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 20,000 130,000 255,000

ค่าจ้างเหมาจัดทําปาย 25,150 45,150

ค่าจ้างเหมาบริการ 96,000 96,000 372,000 1,314,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูล

5,400
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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

ค่าจ้างเหมาบริการออก
แบบและหรือควบคุม
งาน

50,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์ของ อบต
.มุจลินท์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการรณรงค์
ปองกันโรคเอดส์

5,000

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็น
การส่งเสริมศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการออก
แบบและหรือควบคุม
งาน

50,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์ของ อบต
.มุจลินท์

7,000 7,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)  โครงการรณรงค์
ปองกันโรคเอดส์

5,000

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็น
การส่งเสริมศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000
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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) โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

1) โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

40,000

1) โครงการคลองสวย
น้ําใส คนไทยมีสุข

10,000

1) โครงการประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ตําบล

5,000

1) โครงการมุจลินท์ร่วม
ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

20,000

1) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1) โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

20,000 20,000

1) โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

40,000

1) โครงการคลองสวย
น้ําใส คนไทยมีสุข

10,000

1) โครงการประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคม
ตําบล

5,000

1) โครงการมุจลินท์ร่วม
ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

20,000

1) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

244,000 244,000

1) โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

5,000 5,000
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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) โครงการอบรม และ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของ อบต
.มุจลินท์

10) โครงการรณรงค์ลด
ใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม

5,000

11) โครงการจัดการ
ขยะชุมชน  ณ แหล่ง
กําเนิด

10,000

12) โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

20,000

13) โครงการ  Big 
Cleaning Day

5,000

14) โครงการ "รักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน"

5,000

15) โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
ตําบลมุจลินท์

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) โครงการอบรม และ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างของ อบต
.มุจลินท์

250,000 250,000

10) โครงการรณรงค์ลด
ใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม

5,000

11) โครงการจัดการ
ขยะชุมชน  ณ แหล่ง
กําเนิด

10,000

12) โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

20,000

13) โครงการ  Big 
Cleaning Day

5,000

14) โครงการ "รักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน"

5,000

15) โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
ตําบลมุจลินท์

250,000
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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)  โครงการคนไทยรู้
ไทยสืบสานความเป็น
ไทย

5,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็น
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ
ให้แก่ประชาชน

10,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
สําคัญ หรือพิธีสําคัญ
ของทางราชการ

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินกิจกรรม
ของอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

2) ค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา

2) โครงการกําจัดวัชพืช
และผักตบชวาในแหล่ง
น้ํา

100,000

2) โครงการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2)  โครงการคนไทยรู้
ไทยสืบสานความเป็น
ไทย

5,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็น
การส่งเสริมอาชีพต่างๆ
ให้แก่ประชาชน

10,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
สําคัญ หรือพิธีสําคัญ
ของทางราชการ

40,000 40,000

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินกิจกรรม
ของอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

10,000 10,000

2) ค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา

2,000 2,000

2) โครงการกําจัดวัชพืช
และผักตบชวาในแหล่ง
น้ํา

100,000

2) โครงการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน

30,000
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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) โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

5,000

2) โครงการมุจลินท์ร่วม
ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

10,000

2) โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมที่เป็นการส่ง
เสริมการจัดการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

3) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

3) โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3) โครงการมุจลินท์ร่วม
ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาส  และคนไร้
ที่พึ่ง

5,000

3) โครงการรณรงค์
ปองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

5,000

2) โครงการมุจลินท์ร่วม
ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

10,000

2) โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

30,000 30,000

3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมที่เป็นการส่ง
เสริมการจัดการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

10,000 10,000

3) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000 80,000

3) โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 30,000

3) โครงการมุจลินท์ร่วม
ใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาส  และคนไร้
ที่พึ่ง

5,000

3) โครงการรณรงค์
ปองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

5,000
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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) โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

10,000

3) โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย แห่เทียน
หลอมใจ วันเข้าพรรษา

10,000

3) โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

4) ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ

4) โครงการปองกันเด็ก
จมน้ํา

4) โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

4) โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

4) โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

10,000

3) โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย แห่เทียน
หลอมใจ วันเข้าพรรษา

10,000

3) โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

10,000 10,000

4) ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ

3,000 3,000

4) โครงการปองกันเด็ก
จมน้ํา

5,000 5,000

4) โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

20,000 20,000

4) โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

4) โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

5,000
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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

4) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

63,000

5) ค่ารังวัดที่สาธารณะ
ภายในเขตตําบล
มุจลินท์

5) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

5,000

5) โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

58,500

5) โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

6) ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6) โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4) โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

63,000

5) ค่ารังวัดที่สาธารณะ
ภายในเขตตําบล
มุจลินท์

30,000 30,000

5) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

5,000

5) โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

58,500

5) โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000 10,000

6) ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

350,000 350,000

6) โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

140,000 140,000
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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

6) โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

58,500

6) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

60,000

7) โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดต่อ

20,000

7) โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน ผู้นําท้องถิ่น แกน
นําชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ตําบลมุจลินท์

120,000

8) โครงการปองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด

47,000

9) โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการจัดการ
ขยะในชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6) โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

58,500

6) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

60,000

7) โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดต่อ

20,000

7) โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน ผู้นําท้องถิ่น แกน
นําชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ตําบลมุจลินท์

120,000

8) โครงการปองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด

47,000

9) โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการจัดการ
ขยะในชุมชน

5,000
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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
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 220,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุสํารวจ 5,500

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

65,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 320,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 15,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟา 370,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 60,000 105,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 59,300 140,000 664,300

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000 85,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 80,000

วัสดุสํารวจ 5,500

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,000 10,000 72,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

65,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 280,000 280,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 420,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 105,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าไฟฟา 180,000 550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกส่วน

ตู้เหล็ก

โต๊ะทํางานเหล็ก

โต๊ะพับเอนกประสงค์

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 7,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกส่วน

64,800 64,800

ตู้เหล็ก 7,100 7,100

โต๊ะทํางานเหล็ก 6,800 6,800

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 6,750 6,750

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2,500 2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 39,000 39,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

34,000 34,000

เครื่องพิมพ์ 16,100 16,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายศาลาแดง หมู่
ที่ 3

99,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับ หมู่ที่ 3

832,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับ หมู่ที่ 5

268,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอท่าวุ้ง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายศาลาแดง หมู่
ที่ 3

99,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับ หมู่ที่ 3

832,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับ หมู่ที่ 5

268,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอท่าวุ้ง

18,000 18,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนการจัดงานรัฐพิธี 
อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัด
ลพบุรี

โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

28,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอท่าวุ้ง

50,000

โครงการอาหารกลางวัน

รวม 5,721,000 1,070,000 130,000 133,000 612,000 3,828,000 35,000 490,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนการจัดงานรัฐพิธี 
อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัด
ลพบุรี

12,000 12,000

โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

28,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอท่าวุ้ง

50,000

โครงการอาหารกลางวัน 520,000 520,000

รวม 1,703,700 517,300 9,759,600 24,000,000
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