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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสารองจาย

งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

51,000
300,000
1,147,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

3,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

4,893,600

รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

286,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

50,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

42,120

1,368,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสารองจาย

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม
3,000
51,000
300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,147,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4,893,600

รายจายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

286,000

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

50,000

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000
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น้า : 3/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

682,920

108,000

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,712,200

128,400

เงินประจาตาแ นง

1,890

24,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000

12,000

เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

42,000
162,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

440,000

10,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

409,440

132,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

คาเชาบ้าน

680,460

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

120,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

108,000

898,920

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

732,540

5,663,040

42,000

174,000

เงินประจาตาแ นง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น

25,890
12,000

เงินวิทยฐานะ
คาเชาบ้าน

ค่าตอบแทน

รวม

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

72,000
42,000

36,000

198,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,000

44,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

620,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 5/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

63,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

30,000

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

98,980

10,000

30,000

25,000

คาจ้างเ มากาจัดวัชพืช
และผักตบชวาในแ ลง
น้า
คาจ้างเ มาจัดทาปาย
คาจ้างเ มาบริการ
สารวจข้อมูล
คาจ้างเ มาบริการ รือ
คาจ้างเแรงงาน

25,150
5,400

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 6/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

10,000

73,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น
คาบารุงรักษาและซอมแซม

20,000
220,000

200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

610,000
20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

40,000

คาจ้างเ มากาจัดวัชพืช
และผักตบชวาในแ ลง
น้า
คาจ้างเ มาจัดทาปาย

150,000
10,000

คาจ้างเ มาบริการ
สารวจข้อมูล
คาจ้างเ มาบริการ รือ
คาจ้างเแรงงาน

10,000

213,980
150,000
35,150
5,400

120,000

120,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 7/22

แผนงาน
คาจ้างเ มาบริการ รือ
คาจ้างแรงงาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
288,000

คาเชาทรัพย์สิน

50,000

คาใช้จายตางๆในการ
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

70,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็น
การสงเสริมศาสนา
อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ซึ่งเป็นวันสาคัญ
รือพิธีสาคัญของทาง
ราชการ

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

คาใช้จายสา รับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

300,000

90,000

96,000

96,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 8/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

คาจ้างเ มาบริการ รือ
คาจ้างแรงงาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

20,000

แผนงานการ
พาณิชย์
445,000

รวม

1,045,000

คาเชาทรัพย์สิน

50,000

คาใช้จายตางๆในการ
ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

70,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เป็น
การสงเสริมศาสนา
อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

15,000

15,000

คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ ซึ่งเป็นวันสาคัญ
รือพิธีสาคัญของทาง
ราชการ
คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

15,000

คาใช้จายสา รับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

65,000

300,000

30,000

120,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 9/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการ Big
Cleaning Day

5,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน
โครงการแก้ไขปัญ าภัย
แล้ง

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

5,000
10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
โครงการแขงขันกีฬาพื้น
บ้าน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการคนไทยรู้ไทย
สืบสานความเป็นไทย
โครงการชวยเ ลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

30,000

โครงการบริ ารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

10,000

โครงการประชาคม มู
บ้าน/ประชาคมตาบล

5,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 10/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการ Big
Cleaning Day

5,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

5,000

โครงการแก้ไขปัญ าภัย
แล้ง

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

40,000

40,000

โครงการแขงขันกีฬาพื้น
บ้าน

30,000

30,000

5,000

5,000

โครงการคนไทยรู้ไทย
สืบสานความเป็นไทย
โครงการชวยเ ลือ
ประชาชนด้านการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

30,000

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

โครงการบริ ารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

10,000

โครงการประชาคม มู
บ้าน/ประชาคมตาบล

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 11/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการปองกันเด็กจม
น้า

5,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
ในโรงเรียน

20,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

5,000

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใ ม

10,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการมุจลินท์รวมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสและคนไร้ที่
พึ่ง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการปองกันเด็กจม
น้า

5,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
ในโรงเรียน

20,000

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

5,000

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใ ม

10,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการมุจลินท์รวมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสและคนไร้ที่
พึ่ง

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 13/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการมุจลินท์รวมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

10,000

โครงการมุจลินท์รวมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

20,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

5,000

โครงการรณรงค์ลดใช้
ถุงพลาสติกและโฟมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการวันเด็กแ งชาติ

5,000
30,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

10,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตาม ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

60,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครงการมุจลินท์รวมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

10,000

โครงการมุจลินท์รวมใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

20,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

5,000

โครงการรณรงค์ลดใช้
ถุงพลาสติกและโฟมเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม

5,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ

30,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

10,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตาม ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

60,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 15/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้
นาท้องถิ่น แกนนา
ชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ตาบลมุจลินท์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

120,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพแกประชาชน
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

180,000

โครงการสร้างจิตสานึก
ในการจัดการขยะใน
ชุมชน

5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย แ เทียน
ลอมใจ วันเข้าพรรษา
โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งใ ้ชุมชน
ตาบลมุจลินท์
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

250,000

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 16/22

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้
นาท้องถิ่น แกนนา
ชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ตาบลมุจลินท์

ค่าใช้สอย

รวม

120,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพแกประชาชน

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

180,000

โครงการสร้างจิตสานึก
ในการจัดการขยะใน
ชุมชน

5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย แ เทียน
ลอมใจ วันเข้าพรรษา
โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งใ ้ชุมชน
ตาบลมุจลินท์
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

10,000

10,000

250,000

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

น้า : 17/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม และ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานใ ้แกคณะผู้บริ าร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตาบล
และพนักงานจ้าง ของ
อบต.มุจลินท์

10,000

250,000

วัสดุกอสร้าง

งบดาเนินงาน

วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000
40,000

วัสดุจราจร

20,000

270,000

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

60,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

50,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

น้า : 18/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

โครงการอบรม และ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานใ ้แกคณะผู้บริ าร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตาบล
และพนักงานจ้าง ของ
อบต.มุจลินท์

250,000

150,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

แผนงานการ
พาณิชย์

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

วัสดุกอสร้าง

งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

120,000
20,000

15,000

270,000
20,000
65,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

330,000

วัสดุจราจร

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

60,000

140,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

50,000

60,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

10,000

60,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

น้า : 19/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

70,000

วัสดุสนาม
วัสดุสานักงาน

20,000
95,000

วัสดุสารวจ
วัสดุอื่น
งบดาเนินงาน

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

คาบริการโทรศัพท์

10,000

คาบริการไปรษณีย์

8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟา

180,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้า
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเ ล็ก มูที่ 1
เงินอุด นุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

7,000

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

น้า : 20/22

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

70,000

วัสดุสนาม

20,000

วัสดุสานักงาน

20,000

115,000

5,500

5,500

วัสดุอื่น

5,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์

10,000

คาบริการไปรษณีย์

8,000
100,000

คาไฟฟา

370,000

550,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้า

8,600

8,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเ ล็ก มูที่ 1
เงินอุด นุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน

5,000
7,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าครุภัณฑ์

รวม

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

วัสดุสารวจ
งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

441,000

441,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564 08:43:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 21/22

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการขอรับเงินอุด
นุนการจัดงานรัฐพิธี
อาเภอทาวุ้ง จัง วัด
ลพบุรี

12,000

โครงการจัดงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
ม าราช

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
อาเภอทาวุ้ง

50,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)
อาเภอทาวุ้ง

18,000

โครงการอา ารกลางวัน
รวม

515,000
6,748,800

9,363,860

718,400

1,883,460

495,400

48,000

5,000

979,440
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 22/22
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการขอรับเงินอุด
นุนการจัดงานรัฐพิธี
อาเภอทาวุ้ง จัง วัด
ลพบุรี
โครงการจัดงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
ม าราช

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

12,000

28,000

28,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
อาเภอทาวุ้ง

50,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ ารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเ ลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)
อาเภอทาวุ้ง

18,000

โครงการอา ารกลางวัน

515,000

รวม

128,000

2,281,040

198,600

1,150,000

24,000,000

