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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตาบลมุจลินท
อา ภอทาวุง จัง วัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

6,748,800 บาท

รวม

6,748,800 บาท

รวม

6,748,800 บาท

งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จานวน

51,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมใ แ พนั งานจาง
ตามภาร ิจและพนั งานจางทั่วไปขององค ารบริ าร วน
ตาบลมุจลินท ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จานวน

3,000 บาท

จานวน

4,893,600 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทนใ แ พนั งานจาง
ตามภาร ิจและพนั งานจางทั่วไปขององค ารบริ าร วนตาบล
มุจลินท ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ
พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพใ ับผู ูงอายุ ตามประ าศบัญชี
รายชื่อผูมี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 77
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

1,147,200 บาท

พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพใ ับคนพิ าร ตามประ าศบัญชี
รายชื่อผูมี ิทธิรับ งิน บี้ยความพิ าร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 77
บี้ยยังชีพผูป่วย อด

จานวน

18,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน บี้ยยังชีพใ ับผูป่วย อด
คนละ 500 บาท/ ดือน
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 77
งิน ารองจาย

จานวน

300,000 บาท

จานวน

286,000 บาท

พื่อไวใชใน ิจ ารที่ไม ามารถคาด ารณไดลวง นา รือจา ป็น
รงดวนและมิไดตั้งงบประมาณไว รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย
ิดขึ้น รือ รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือ
คาดวาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทาปัญ า
ความ ดือดรอนของประชาชน รือ พื่อป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยใ แ ประชาชน
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 99
รายจายตามขอผู พัน
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร วนทองถิ่น .บ.ท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช าร
วนทองถิ่น บท.) โดยประมาณ ารรายไดปีงบประมาณ
2565 ป็น งิน 14,300,000 บาท และจัด ง งิน มทบ องทุน
บา น็จบานาญฯ ในอัตรารอยละ 2 ป็น งิน 286,000 บาท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 99
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพระดับทองถิ่น

จานวน

50,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

6,481,670 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,392,540 บาท

รวม

2,052,720 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนของผูบริ าร ไดแ นาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 คนๆละ 20,400 บาท จานวน 12 ดือน
และรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2
คนๆ ละ 11,220 บาท จานวน 12 ดือน
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงของผูบริ าร
ไดแ นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 คนๆละ
1,750 บาท จานวน 12 ดือน และรองนาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 2 คนๆละ 880 บาท จานวน 12 ดือน
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ ขา องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ
ในระดับทองถิ่น องค ารบริ าร วนตาบลมุจลินท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนของผูบริ าร ไดแ นาย
องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 คนๆละ 1,750 บาท
จานวน 12 ดือน และรองนาย องค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 2 คนๆละ 880 บาท จานวน 12 ดือน
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตาบล
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ แ ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตาบล จานวน 1 คนๆละ 7,200 บาท จานวน 12 ดือน
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คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จานวน
องค รป ครอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ แ บุคคล ดังตอไปนี้
- ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 คนๆละ 11,220 บาท จานวน 12 ดือน
- รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 คนๆละ 9,180 บาท จานวน 12 ดือน
- ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 1 คนๆละ 7,200 บาท จานวน 12 ดือน
- มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
จานวน 12 คนๆละ 7,200 บาท จานวน 12 ดือน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,368,000 บาท

รวม

2,339,820 บาท

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

1,704,540 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และจาย ป็น งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
- ัว นา านั ปลัด
- นั ทรัพยา รบุคคล
- จาพนั งานธุร าร
งินประจาตาแ นง

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล
ที่ควรไดรับตามที่ระ บียบ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

497,280 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจาง ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจและพนั งานจางทั่วไป จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผูชวย จาพนั งานธุร าร
- พนั งานขับรถยนต
- ภารโรง
- คนงานทั่วไป
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

48,000 บาท

รวม

2,077,130 บาท

รวม

507,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบแทนใ ับคณะ รรม าร
ตางๆ คา งินรางวัล คาตอบแทน จา นาที่ผูปฏิบัติงาน ลือ ตั้ง
ขององค รป ครอง วนทองถิ่น คาตอบแทนคณะ รรม าร
ประจา นวย คาตอบแทนคณะ รรม าร ลือ ตั้งขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น คาตอบแทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจาง
คาตอบแทนคณะ รรม าร อบขอ ท็จจริงความรับผิดทาง
ละ มิดขององค รป ครอง วนทองถิ่น งินตอบแทนผูปฏิบัติ
งานดาน ารรั ษาความ จ็บป่วยนอ วลาราช ารและในวัน
ยุดราช าร คาป่วย าร า รับนั บริบาลทองถิ่น ฯลฯ
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ใ แ พนั งาน วนตาบลและพนั งานจางองค ารบริ าร วน
ตาบลมุจลินทที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบของทางราช าร
คา ชาบาน

จานวน

42,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ แ พนั งานจางตามภาร ิจและ
พนั งานจางทั่วไป จานวน 3 อัตรา ไดแ
- พนั งานขับรถยนต
- ภารโรง
- คนงานทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับพนั งาน วนตาบล
ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบของทางราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ับพนั งาน วน
ตาบล ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบของทางราช าร
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผูบริ ารทองถิ่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

1,020,130 บาท

คาจาง มาจัดทาป้าย

จานวน

20,150 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาจัดทาป้ายตางๆ ชน ป้าย
ประชา ัมพันธตางๆ ป้ายพระบรมฉายาลั ษณ ฯลฯ
คาจาง มาบริ าร รือคาจางแรงงาน

จานวน

96,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ รือคาจาง
แรงงานของบุคคลภายนอ โดยใ ทา ารอยางใดอยาง นึ่ง
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ชน คาจาง มา
บริ ารคนขับรถยนต วน ลาง คาจาง มาบริ ารงานบันทึ
ขอมูล คาจาง มาบริ ารคนงานทั่วไป ฯลฯ
คา ชาทรัพย ิน

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาทรัพย ิน ชน คา ชา ครื่องถาย อ าร
คา ชาทรัพย ินอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

83,980 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ คา ขาป นัง ือ คาโฆษณาและ
ผยแพรขอมูลขาว ารของ อบต.มุจลินท คาจัดทาวาร าร
คาจาง มาจัดทา ื่อ ผยแพร คารับวาร าร คา นัง ือพิมพ
คา ิ่งพิมพ คูมือ ระ บียบตางๆ คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ันภัย คา าจัดปลว คา าจัด ิ่งปฏิ ูล คาซั ฟอ
คาจาง มาแบ าม ัมภาระ คาจาง มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ับผูบริ าร
ทองถิ่น ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบของทางราช าร
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคารับรองตางๆ ไดแ คาอา าร อา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่ ี่ยว นื่องใน ารรับรอง
ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน
และ ารประชุม ิจ รรมตางๆ ของ อบต. ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารจัดงานตางๆ ซึ่ง ป็นวัน าคัญ รือพิธี าคัญของทาง จานวน
ราช าร

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัดงาน ิจ รรม/โครง ารตางๆ
ซึ่ง ป็นวัน าคัญ รือพิธี าคัญของทางราช าร ชน โครง าร
ฉลิมพระชนมพรรษา โครง าร ฉลิมพระ ียรติฯ โครง าร
นอมราลึ ในพระม า รุณาธิคุณฯ ิจ รรม/โครง ารที่ ป็น
าร ทิดพระ ียรติ รือแ ดงความจงรั ภั ดีฯ ิจ รรมประชา
ัมพันธ ชิญชวน รืออานวยความ ะดว ใ ับ
ประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ รือ
ิจ รรม/โครง ารอื่นที่ ี่ยวของ ซึ่ง ป็นวัน าคัญ รือพิธี
าคัญของทางราช าร ฯลฯ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน าร ดินทางไปราช าร รือ
ประชุม อบรม ัมมนาของคณะผูบริ าร มาชิ ภา อบต.
พนั งาน วนตาบล พนั งานจางของ อบต.มุจลินท ที่ได
รับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง
คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใชจายอื่นใน าร ดิน
ทางไปราช าร ฯลฯ
คาใชจาย า รับ าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง วนทองถิ่น

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง
วนทองถิ่นตามที่ ฎ มาย า นด ชน คาใชจายใน าร ลือ ตั้ง
มาชิ ภาทองถิ่นและผูบริ ารทองถิ่น คาวั ดุอุป รณใน าร
ลือ ตั้ง คา วชภัณฑที่จา ป็นตองใชใน ารป้อง ันโรคติด ชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019 คาใชจายใน ารรณรงคประชา ัมพันธ าร
ลือ ตั้งและคาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของ ฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของคณะผูบริ าร
มาชิ ภา อบต. พนั งาน วนตาบล พนั งานจางของ
อบต.มุจลินท ที่ไดรับอนุญาตใ ขารับ ารฝึ อบรม
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โครง ารอบรม และศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มศั ยภาพใน ารปฏิบัติงาน จานวน
ใ แ คณะผูบริ าร มาชิ ภา อบต. พนั งาน วนตาบล และ
พนั งานจาง ของ อบต.มุจลินท

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน ารอบรมและศึ ษาดูงาน ทั้งใน
งประ ทศและตางประ ทศใ แ คณะผูบริ าร มาชิ ภา อบต.
พนั งาน วนตาบล พนั งานจาง พนั งานจาง มาบริ าร
และบุคคลอื่นที่ ี่ยวของของ อบต.มุจลินท
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาซอมแซมและบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน รถยนต รถจั รยานยนต ครื่องพิมพดีด
ครื่องปรับอา าศ ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องพิมพ ครื่องถาย
อ าร โทรศัพท ครื่องตัด ญา ตนผาใบของ อบต. ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

250,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้น ไมบรรทัด คลิป แฟ้ม แบบพิมพ ธงชาติ น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม รวยดอ ไม นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ
ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ รรไ ร ตรายาง พระ
บรมฉายาลั ษณ มูลี่, มานปรับแ ง ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ
แขวน ผาใบ ตนทขนาดใ ญ แผง ั้น องแบบรื้อถอน
ได Partition) ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน

10,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ฟิว ทปพัน ายไฟ าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ
ไฟฟ้า บร อร แผงวงจร ฯลฯ
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วั ดุงานบานงานครัว

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุงานบานงานครัว ชน มอ ะทะ
ะละมัง ตะ ลิว มีด ถัง ถาด แ วน้า ถวย ชาม ชอน อม
ระติ น้ารอน ระติ น้าแข็ง ตู ็บอุป รณดับ พลิง าย
ยางฉีดน้า ถังขยะแบบลอลา อางลางจาน ผงซั ฟอ
บู น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม วาด ผาปูโตะฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุยานพา นะและขน
ง ชน ไขควง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อนน คีม
ล็อค ล็อค ียร ล็อ คลัช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ามัน
บร ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง น้า ลั่น บาะรถ
ยนต ครื่องยนต อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียน แบต ตอรี่ ลอ ถัง
น้ามัน ไฟ นา ไฟ บร ตลับลู ปน ระจ มองขางรถ
ยนต ันชนรถยนต ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน แ ุง
ตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ป้ายประชา
ัมพันธ รูป ี รือขาวดาที่ไดจา ารลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
ทียม ฟิลม พู ัน ี ระดาษ ขียนโป ตอร มมโมรี่ ารด ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล ทปบันทึ ขอมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้น
อั ขระ รือแป้นพิมพ มนบอรด มา ครื่อง ระจาย
ัญญาณ รา ตอร ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

300,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของ านั งาน อบต.มุจลินทและ ถานที่ที่
อยูในความดูแลขององค ารบริ าร วนตาบลมุจลินท ชน อาคาร
อน ประ งค มูที่ 1 คาไฟฟ้า าธารณะใน วนที่ ิน คาไฟฟ้า
า รับ ครื่อง ระจาย ียง มูที่ 1 - 9 ฯลฯ
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

10,000 บาท

คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทที่ใชติดตอราช ารขององค ารบริ าร
วนตาบลมุจลินท รวมถึงคาใชจายอื่นที่ตองชาระพรอม ัน
ชน คา ชา มาย ลขโทรศัพท คาภาษี ฯลฯ
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

3,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย ชน คาฝา งไปรษณีย คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย คา ชาตูไปรษณีย คาธนาณัติ ฯลฯ
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน คาวิทยุ
ื่อ าร คาใชจายใน ารบริ ารอิน ตอร น็ต คา ื่อ ารอื่นๆ
คาใชจาย ารใ บริ ารตามโครง ารไอซีทีขององค ร
ป ครอง วนทองถิ่น พื่อบริ ารประชาชน รวมถึงคาใชจาย
พื่อใ ไดรับบริ ารและคาใชจายที่ตองชาระพรอม ัน ฯลฯ
คา ชาพื้นที่ ว็บไซต และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ

จานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ที่ ี่ยวของ ับ ว็บไซตของอบต
.มุจลินท ชน คา ชาพื้นที่ ว็บไซต คาจดโด มน นม คาดูแล
ระบบ คาธรรม นียมอื่นๆที่ ี่ยวของ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน

รวม

12,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารขอรับ งินอุด นุน ารจัดงานรัฐพิธี อา ภอทาวุง จัง วัด
ลพบุรี
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ แ ที่ทา ารป ครองอา ภอทาวุงตาม
โครง ารขอรับ งินอุด นุน ารจัดงานรัฐพิธี อา ภอทาวุง จัง วัด
ลพบุรี ประจาปีงบประมาณ 2564 ตาม นัง ืออา ภอทาวุง)
ปรา ฎตามแผนงานพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 94
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

396,060 บาท

รวม

396,060 บาท

รวม

396,060 บาท

จานวน

396,060 บาท

รวม

2,130,810 บาท

รวม

1,485,810 บาท

รวม

1,485,810 บาท

จานวน

1,256,280 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลและจาย ป็น งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผูอานวย าร องคลัง
- นั วิชา าร งินและบัญชี
- จาพนั งานพั ดุ
- จาพนั งานจัด ็บรายได
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
จานวน

1,890 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน วนตาบลที่ควรไดรับตาม
ที่ระ บียบ า นด
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และจาย ป็น งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- นั วิ คราะ นโยบายและแผน
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบลที่ควรได
รับตามที่ระ บียบ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง
พื่อจาย ป็น งินคาจางพนั งานจางใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ผูชวย จาพนั งานจัด ็บรายได

จานวน

185,640 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

645,000 บาท

รวม

218,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบแทนใ ับคณะ รรม าร
ตางๆ ฯลฯ
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจางขององค ารบริ าร วนตาบล
มุจลินทที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบของทางราช าร
คา ชาบาน
จานวน

120,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ ับพนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิ บิ ได
ตามระ บียบของทางราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา

จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ับพนั งาน วน
ตาบล ซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบของทางราช าร
ค่าใช้สอย

รวม

362,000 บาท

คาจาง มาจัดทาป้าย

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาจัดทาป้ายตางๆ ชน
ป้ายประชา ัมพันธตางๆ ฯลฯ
คาจาง มาบริ าร รือคาจางแรงงาน

จานวน

192,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ รือคาจางแรงงาน
ของบุคคลภายนอ โดยใ ทา ารอยางใดอยาง นึ่ง และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ชน คาจาง มาบริ ารผูชวย ลือ
งานพั ดุ ลาง คาจาง มาบริ ารผูชวย ลืองาน าร งินและ
บัญชี ฯลฯ
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คาใชจายตางๆใน ารปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน

จานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารปรับขอมูลแผนที่ภาษี และทะ บียน
ทรัพย ิน ารจัดทา/ปรับฐานขอมูลใน ารจัด ็บรายไดของ
องค รป ครอง วนทองถิ่น ชน ารจัดทาฐานขอมูลที่ดินและ ิ่ง
ปลู ราง พื่อรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดินและ ิ่งปลู รางตามที่
ฎ มาย า นด และ าร ตรียม ารรองรับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน
และ ิ่งปลู ราง รือคาใชจายอื่นที่ ี่ยวของใน ารพัฒนา
ประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายไดขององค รป ครอง วนทอง
ถิ่น ฯลฯ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ คา ขาป นัง ือ คาโฆษณาและ
ผยแพรขอมูลขาว ารของ อบต.มุจลินท คาธรรม นียมตางๆ
คาจาง มาจัดทา ื่อ ผยแพร คาธรรม นียมใน ารโอน งิน
ผานธนาคาร รือ ารใ บริ ารอื่นๆที่ ี่ยว ับธนาคาร
คา ิ่งพิมพ คูมือ ระ บียบตางๆ คาจาง มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือ
ประชุม อบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล พนั งานจาง
ของ อบต.มุจลินท ที่ไดรับอนุญาตใ ดินทางไปราช าร ชน คา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใชจายอื่นใน าร ดินทาง
ไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจางของ อบต.มุจลินท ที่ไดรับอนุญาตใ ขารับ
ารฝึ อบรม
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมและบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องพิมพดีด ครื่องปรับอา าศ ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องพิมพ โทรศัพท ครื่องถาย อ าร ฯลฯ

จานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

60,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้น ไมบรรทัด คลิป แฟ้ม แบบพิมพ ธงชาติ น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม รวยดอ ไม นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ
ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ รรไ ร ตรายาง พระ
บรมฉายาลั ษณ มูลี่, มานปรับแ ง ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ
แขวน ผาใบ ตนทขนาดใ ญ แผง ั้น องแบบรื้อถอน
ได Partition) ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล ทปบันทึ ขอมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้น
อั ขระ รือแป้นพิมพ มนบอรด มา ครื่อง ระจาย
ัญญาณ รา ตอร ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท

วั ดุ านั งาน

คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย ชน คาฝา งไปรษณีย คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย คา ชาตูไปรษณีย คาธนาณัติ ฯลฯ
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลและจาย ป็น งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- นั วิชา ารตรวจ อบภายใน

นา : 15/39

วันที่พิมพ : 19/8/2564 08:44:23

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

718,400 บาท

รวม

272,400 บาท

รวม

272,400 บาท

จานวน

128,400 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลและจาย ป็น งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
จานวน

24,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ แ พนั งาน วนตาบล ที่ควรไดรับ
ตามที่ระ บียบ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจางใ แ พนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป ขับรถบรรทุ น้า)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

12,000 บาท

รวม

446,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ แ พนั งานจางทั่วไป จานวน 1
อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป ขับรถบรรทุ น้า)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาป่วย ารชด ชย ารงานที่ ียไป
ใ แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ใน ารปฏิบัติงานป้อง ัน
และบรร ทา าธารณภัย รือ ารรั ษาความ งบ รียบรอยตาม
ฎ มาย ตาม ลั ณฑที่ า นด ฯลฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

296,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ รือคาจางแรงงาน
ของบุคคลภายนอ โดยใ ทา ารอยางใดอยาง นึ่ง และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ชน คาจาง มาบริ ารพนั งาน
ปฏิบัติงานประจารถบรรทุ น้า คาจาง มาบริ ารคนงานทั่ว
ไป ฯลฯ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร รือคาจางแรงงาน

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ คา ขาป นัง ือ คาโฆษณาและ ผยแพร
ขอมูลขาว ารของ อบต.มุจลินท คาจัดทาวาร าร คาจาง มาจัด
ทา ื่อ ผยแพร คารับวาร าร คา นัง ือพิมพ คา ิ่งพิมพ คู
มือ ระ บียบตางๆ คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ยประ ันภัย คา
าจัดปลว คา าจัด ิ่งปฏิ ูล คาซั ฟอ คาจาง มาแบบ าม
ัมภาระ คาจาง มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารแ ไขปัญ าภัยแลง

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารแ ไขปัญ าภัยแลง พื่อ
บรร ทาความ ดือดรอนใ แ ประชาชนในตาบลมุจลินท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 79
โครง ารซั ซอมแผนปฏิบัติ ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง ารซั
ซอมแผนปฏิบัติ ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ชน จัดฝึ
อบรมใ ความรู ฝึ ปฏิบัติ คาวั ดุ อุป รณใน ารทา ิจ รรม
ตางๆ ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 79
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โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม ชน คาป้าย
ประชา ัมพันธ คาน้าดื่ม คา บี้ย ลี้ยง ฯลฯ
ตาม นง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 นา 79
โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล ง รานต
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล ง รานต ชน คา
ป้ายประชา ัมพันธ คาน้าดื่ม คา บี้ย ลี้ยง ฯลฯ
ตาม นง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 นา 79
โครง ารฝึ ทบทวนชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค ร
จานวน
ป ครอง วนทองถิ่น

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง ารฝึ
อบรมทบทวนชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาองค ร
ป ครอง วนทองถิ่น ชน ารอบรมใ ความรู ฝึ ปฏิบัติ คาวั ดุ
อุป รณใน ารทา ิจ รรม คาใชจายอื่นๆ ที่ ี่ยวของตาม
โครง าร ฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 นา 3
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน รถยนตบรรทุ น้า รถยนตบรรทุ
ระ ชา ฯลฯ

จานวน

30,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

140,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุงานบานงานครัว ชน ตู ็บอุป รณดับ
พลิง ฯลฯ
วั ดุ ครื่องแตง าย
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ ครื่องแตง าย และอุป รณอื่นๆ ที่ ี่ยว
ของ า รับผูปฏิบัติงานดาน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
ชน ชุดซอมดับ พลิง ชุด มี ื้อคลุม มว ื้อ าง ง
ข็มขัด รอง ทา ถุงมือ ถุง ทา ครื่อง มายตางๆ ื้อชูชีพ
ื้อ ะทอนแ ง ชุดดับ พลิงรวมถึงชนิด ันไฟ ฯลฯ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ลู บอล
ดับ พลิง วาลวน้าดับ พลิง ชื่อมตอ ับรถดับ พลิง) ทอ าย ง
น้า ายดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง ขอตอดับ พลิง ฯลฯ
วั ดุ นาม
จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ นาม ชน ต็นทนอน ต็นท นามขนาด
ล็ ปล นาม ฯลฯ
วั ดุจราจร
จานวน

30,000 บาท

วั ดุงานบานงานครัว

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุจราจร ชน ัญญาณไฟ ระ
พริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร แผง ั้นจราจร ป้าย
ตือน แทนแบริ ออร แบบพลา ติ และแบบคอน รีต) ป้ายไฟ
ยุดตรวจ แผนป้ายจราจร ระจ โคงมน ไฟแวบ ระบอง
ไฟ ฯลฯ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และจาย ป็น งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- นั วิชา ารศึ ษา

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จานวน

355,320 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,468,140 บาท

รวม

367,140 บาท

รวม

367,140 บาท

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

325,140 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และจาย ป็น งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี ขาราช ารครู) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ครู
งินวิทยฐานะ

จานวน

42,000 บาท

รวม

586,000 บาท

รวม

316,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ รือคาจาง มา
แรงงานของบุคคลภายนอ โดยใ ทา ารอยางใดอยาง นึ่ง และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ชน คาจาง มาบริ ารครูพี่
ลี้ยง คาจาง มาบริ ารคนงานทั่วไปประจาศูนยพัฒนา ด็ ล็
โรง รียนวัดมุจลินท ฯลฯ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะพนั งาน วนตาบล ขาราช าร
ครู) จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ครู
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร รือคาจางแรงงาน

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ คา ขาป นัง ือ คาจาง มาจัดทาป้าย
ตางๆ คาติดตั้งมิ ตอรไฟฟ้าศูนยพัฒนา ด็ ล็ ฯ คาจาง
มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ัน ด็ จมน้า
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมตามโครง ารป้อง ัน ด็
จมน้า ชน จัดอบรมใ ความรู จัดทา ื่อ ผยแพร จัดซื้อวั ดุ
อุป รณใน ารอบรม ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 65

จานวน

5,000 บาท

นา : 20/39

วันที่พิมพ : 19/8/2564 08:44:23

โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา

จานวน

180,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา
1. คาอา าร ลางวัน
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวัน า รับ ด็ ปฐมวัย
ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรงรียนวัดมุจลินท อัตรามื้อละ
21 บาท/คน จานวน 245 วัน ตาม นัง ือ ระทรวงมาดไทย
ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 63
2. คาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ ด็
ปฐมวัย ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดมุจลินท ดังนี้
2.1 คาจัด าร รียน าร อน
า รับ ด็ อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
2.2 คา นัง ือ รียน
า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2.3 คาอุป รณ าร รียน
า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2.4 คา ครื่องแบบนั รียน
า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี
2.5 คา ิจ รรมพัฒนาผู รียน
า รับ ด็ อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 63

โครง าร ริม รางความรู ี่ยว ับประชาคมอา ซียน
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร ริม ราง
ความรู ี่ยว ับประชาคมอา ซียน ชน จัดอบรมใ ความรู จัดทา
ื่อ ผยแพร จัดซื้อวั ดุอุป รณใน ารอบรม ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 64
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ค่าวัสดุ
วั ดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม นม) รายละ อียดดังนี้
1. คาอา าร ริม นม) า รับ ด็ อนุบาล และ ด็ นั รียน
ชั้นประถมศึ ษาปีที่ 1-6 โรงรียนวัดมุจลินท ัง ัด านั งาน
คณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน พฐ.) อัตราคนละ
7.37 บาท จานวน 260 วัน ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ุดที่ มท 0816.2/ว 3924ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 63
2. คาอา าร ริม นม) า รับ ด็ ปฐมวัย ในศูนยพัฒนา
ด็ ล็ โรง รียนวัดมุจลินท อัตราคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 63
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

270,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

รวม

515,000 บาท

รวม

515,000 บาท

จานวน

515,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารอา าร ลางวัน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน ใ แ
โรง รียนวัดมุจลินท ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษา
ขั้นพื้นฐาน พฐ.) า รับ ด็ อนุบาลและ ด็ นั รียนชั้น
ประถมศึ ษาปีที่ 1- 6 อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน
จานวน 200 วัน ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 65
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

60,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติดในโรง รียน
พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติดในโรง รียน ชน จัดอบรมใ
ความรู จัดทาบอรดความรู จัดทาคูมือ อ าร ผยแพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 65
โครง ารวัน ด็ แ งชาติ
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมตามโครง ารวัน ด็ แ ง
ชาติ ชน จัดอบรมใ ความรู จัด ิจ รรมนันทนา าร คาวั ดุ
อุป รณใน ารจัด ิจ รรม ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 64
โครง าร ริม รางและพัฒนาศั ยภาพ ด็ และ ยาวชน
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร ริม ราง
และพัฒนาศั ยภาพ ด็ และ ยาวชน ชน จัดอบรมใ ความรู จัด
ทา ื่อ ผยแพร จัดซื้อวั ดุอุป รณใน ารอบรม ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 64
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

495,400 บาท

รวม

315,400 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

105,400 บาท

คาจาง มาบริ าร ารวจขอมูล

จานวน

5,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ าร ารวจขอมูลจานวน ัตวและ
ขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จ
พระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี
รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบแทนอา า มัครบริบาล
ทองถิ่น พื่อดูแลผู ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ใ ับผูรับจางทา าร
อยางใดอยาง นึ่ง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง รือคา
จางแรงงานใน ารทาของ ชน คาจางแรงงาน คาจางฉีดพน มอ
ควัน าจัดยุงลาย คาจาง มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบา
พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบา ชน จัดอบรมใ ความรู จัดทา
ื่อ ผยแพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 67
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โครง ารป้อง ันและระงับโรคติดตอ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารป้อง ันและระงับโรค
ติดตอ ชน โรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 ป็นตน ฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 นา 6
โครง ารรณรงคป้อง ันโรค อด

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
รณรงคป้อง ันโรค อด ชน จัดอบรมใ ความรู จัดทา ื่อ ผย
แพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) นา 68
โครง ารรณรงคป้อง ันและควบคุมโรคไข ลือดออ

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
รณรงคป้อง ันและควบคุมโรคไข ลือดออ ชน จัดอบรมใ ความ
รู จัดทา ื่อ ผยแพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 67
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน ครื่องมือทันต รรม ยูนิตทาฟัน ครื่องพน
มอ ควัน ครื่องพนละอองฝอย ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

90,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน ชื้อ
พลิง น้ามัน าด น้ามัน บนซิน ฯลฯ
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
1) พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร
แพทย ชน วชภัณฑ น้ายาตางๆ คมีภัณฑ คีมถอนฟัน ทราย
าจัดลู น้ายุงลาย วัคซีน ฯลฯ
2) พื่อจาย ป็นคาจัด าวัดซีน วั ดุ อุป รณตางๆ วชภัณฑ ฯลฯ
ใน ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบา า รับขับ คลื่อน
โครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน วรชัตติ
ยราชนารี
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

70,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
โครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ แ คณะ รรม าร มูบาน มูที่ 1-9
ตาบลมุจลินท า รับดา นินโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ
ุข มูบานละ 20,000 บาท จานวน 9 มูบาน
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 69
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

48,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

โครง ารชวย ลือประชาชนดาน าร ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ารใ ความชวย ลือประชาชนที่ไดรับ
ความ ดือดรอน ดาน าร ง ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค รป ครอง วนทองถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แ ไข พิ่ม ติม
ตาม นัง ือ ระทรวงมาดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)
พิ่ม ติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 นา 2

งบเงินอุดหนุน

รวม

18,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

18,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนทองถิ่น
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด ารศูนยปฏิบัติ ารรวมใน
ารชวย ลือประชาชน ขององค รป ครอง วนทองถิ่น ถานที่
ลาง) อา ภอทาวุง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ แ ทศบาลตาบลบางงา อา ภอทาวุง
จัง วัดลพบุรี ตามโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารบริ ารจัด าร
ศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค รป ครอง
วนทองถิ่น ถานที่ ลาง) อา ภอทาวุง านั งาน ง ริม าร
ป ครองทองถิ่นอา ภอทาวุง) ประจาปีงบประมาณ 2565
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) แ ไข ครั้งที่ 2
พ.ศ.2564 นา 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

5,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

979,440 บาท

รวม

409,440 บาท

รวม

409,440 บาท

จานวน

409,440 บาท

รวม

520,000 บาท

รวม

520,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร Big Cleaning Day
พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆใน ารจัด ิจ รรมตาม
โครง าร Big Cleaning Day ชน จัด าวั ดุ อุป รณตางๆใน าร
จัด ิจ รรม ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) แ ไขครั้งที่ 2
พ.ศ.2564 นา 4
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบลและจาย ป็น งินปรับปรุง
งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- นั พัฒนาชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร อบต.พบประชาชน
พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
อบต.พบประชาชน ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุอุป รณ
ใน ารจัด ิจ รรม คาน้าดื่ม า รับประชาชนที่มารับบริ าร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 83
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โครง ารบริ ารจัด ารขยะมูลฝอยในชุมชน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
บริ ารจัด ารขยะมูลฝอยในชุมชน ชน
ารจัดอบรมใ ความรู จัดทา ื่อ ผยแพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 89
โครง ารประชาคม มูบาน/ประชาคมตาบล

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ประชาคม มูบาน/ประชาคมตาบล ชน คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง ารฯ คาวั ดุ อุป รณ คาน้าดื่ม า รับประชาชน ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 83
โครง ารมุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอ า และคนไรที่ จานวน
พึ่ง

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
มุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอ า และคนไรที่พึ่ง
ชน จัดอบรมใ ความรู จัด ิจ รรมนันทนา าร จัดทา ื่อ
ผยแพร จัดทาป้ายประชา ัมพันธฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) แ ไขครั้งที่ 2
พ.ศ.2564 นา 4
โครง ารมุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิ าร

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
มุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิ าร ชน จัดอบรมใ
ความรู จัด ิจ รรมนันทนา าร จัดทาป้าย/ ื่อ ผยแพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) แ ไขครั้งที่ 2
พ.ศ.2564 นา 4
โครง ารมุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ูงอายุ

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
มุจลินทรวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ูงอายุ ชน จัดอบรมใ
ความรู จัด ิจ รรมนันทนา าร จัดทาป้าย/ ื่อ ผยแพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) แ ไขครั้งที่ 2
พ.ศ.2564 นา 4
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โครง ารรณรงคลดใชถุงพลา ติ และโฟม พื่อรั ษา ิ่งแวดลอม

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
รณรงคลดใชถุงพลา ติ และโฟม พื่อรั ษา ิ่งแวดลอม
ชน ารจัดอบรมใ ความรู จัดทา ื่อ ผยแพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 89
โครง าร ง ริม ารพัฒนา ตรีและครอบครัว

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ง ริม ารพัฒนา ตรีและครอบครัว ชน ารจัดอบรมใ
ความรู ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 นา 4
โครง าร ง ริม าร รียนรูตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ง ริม าร รียนรูตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ชน
ารจัดอบรมใ ความรู ศึ ษาดูงาน จัดทา ื่อ ผยแพร ฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 83
โครง าร ง ริมประชาธิปไตยในชุมชน

จานวน

5,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ง ริมประชาธิปไตยในชุมชน ชน ารใ ความรู จัดทาบอรด
ความรู ฯลฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่
มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) แ ไขครั้งที่ 1
พ.ศ.2563 นา 1
โครง าร ง ริมพัฒนาศั ยภาพผูนาชุมชน ผูนาทองถิ่น แ นนา
ชุมชน พื่อ ริม รางความ ขมแข็งของชุมชนตาบลมุจลินท
พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ง ริมพัฒนาศั ยภาพผูนาชุมชน ผูนาทองถิ่น แ นนา
ชุมชน พื่อ ริม รางความ ขมแข็งของชุมชนตาบลมุจลินท
ชน ารจัดอบรมใ ความรู ารศึ ษาดูงาน ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 83
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โครง าร ง ริมและพัฒนา ารประ อบอาชีพแ ประชาชน

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ง ริมและพัฒนา ารประ อบอาชีพแ ประชาชน ชน
ารจัดอบรมใ ความรู ารฝึ อาชีพตางๆ ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 82
โครง าร รางจิต านึ ใน ารจัด ารขยะในชุมชน

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
รางจิต านึ ใน ารจัด ารขยะในชุมชน ชน ารจัดอบรม
ใ ความรู จัดทา ื่อ รือ อ าร ผยแพร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 90
โครง าร ริม รางความ ขมแข็งใ ชุมชนตาบลมุจลินท

จานวน

250,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ริม รางความ ขมแข็งใ ชุมชนตาบลมุจลินท ชน ารจัด
อบรมใ ความรู ารศึ ษาดูงาน ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 85
งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ ายา พติดอา ภอทาวุง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ แ อา ภอทาวุง ตามโครง ารป้อง ัน
และแ ไขปัญ ายา พติดอา ภอทาวุง ประจาปีงบ
ประมาณ 2565 ตาม นัง ืออา ภอทาวุง)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 81
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

โครง ารแขงขัน ีฬาตานยา พติด

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
แขงขัน ีฬาตานยา พติด ชน คา รรม ารตัด ิน คาวั ดุ
อุป รณใน ารแขงขัน คา งินรางวัล คาถวยรางวัล ฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 73
โครง ารแขงขัน ีฬาพื้นบาน

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
แขงขัน ีฬาพื้นบาน ชน คา รรม ารตัด ิน คาวั ดุอุป รณ
ใน ารแขงขัน คา งินรางวัล คาถวยรางวัล ฯลฯ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 73
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

58,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารจัด ิจ รรม/โครง ารที่ ป็น าร ง ริมศา นา
อนุรั ษศิลปะ วัฒนธรรม ประ พณี และภูมิปัญญาทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง ารฯ
ที่ ป็น าร ง ริมศา นา อนุรั ษศิลปะ วัฒนธรรม ประ พณี
และภูมิปัญญาทองถิ่น ชน จัดอบรมใ ความรู จัดบอรด
นิทรรศ าร ิจ รรม มูบานศีล า ิจ รรมวัน าคัญทาง
ศา นา ิจ รรมวัน ง รานต ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 72
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โครง ารคนไทยรูไทย ืบ านความ ป็นไทย

จานวน

5,000 บาท

โครง าร ืบ านประ พณีไทย แ ทียน ลอมใจ วัน ขาพรรษา

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
ืบ านประ พณีไทยแ ทียน ลอมใจวัน ขาพรรษา
ชน คาต แตงขบวนรถแ ทียน ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 72
งบเงินอุดหนุน

รวม

28,000 บาท

รวม

28,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

รวม

997,780 บาท

รวม

597,780 บาท

รวม

597,780 บาท

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น

จานวน

435,780 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และจาย ป็น งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- ผูอานวย าร องชาง
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน ารจัด ิจ รรมตามโครง าร
คนไทยรูไทย ืบ านความ ป็นไทย ชน คาวั ดุอุป รณ
ใน ารจัดบอรด ิจ รรมนันทนา าร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 73

เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
โครง ารจัดงานแผนดิน ม ด็จพระนารายณม าราช
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารจัดงานแผนดิน ม ด็จพระ
นารายณม าราช ประจาปีงบประมาณ 2565 ใ แ จัง วัด
ลพบุรี
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 74
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบลที่ควรได
รับตามที่ระ บียบ า นด
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพนั งานจางใ แ พนั งานจางทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป ปฏิบัติ นาที่งานไฟฟ้า)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จานวน

12,000 บาท

รวม

400,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบแทนใ ับคณะ รรม าร
ตางๆ ฯลฯ
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ แ พนั งานจางทั่วไป จานวน 1
อัตรา ดังนี้
- คนงานทั่วไป ปฏิบัติ นาที่งานไฟฟ้า)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบของทางราช าร
คา ชาบาน

จานวน

36,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

235,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคา ชาบานใ แ พนั งาน วนตาบล ซึ่งมี ิทธิได
รับตามระ บียบของทางราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขาราช าร/พนั งาน/ลู จางประจา
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ แ พนั งาน วน
ตาบล ซึ่งมี ิทธิไดรับตามระ บียบของทางราช าร
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาจัดทาป้าย
พื่อจาย ป็นคาจาง มาจัดทาป้ายตางๆ ชน ป้ายประชา ัมพันธ
ตางๆ ฯลฯ
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คาจาง มาบริ าร รือคาจาง แรงงาน

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ รือคาจางแรงงาน
ของบุคคลภายนอ โดยใ ทา ารอยางใดอยาง นึ่ง และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ชน คาจาง มาบริ ารคนขับรถ
ยนต วน ลาง คาจาง มาบริ ารผูชวย ลืองานชาง ฯลฯ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน คาถาย
อ าร คา ย็บ นัง ือ คา ขาป นัง ือ คา าจัด ิ่งปฏิ ูล คา
จาง มาแบ าม ัมภาระ คารังวัดที่ดิน คารังวัดที่ าธารณะ
ประโยชน คาจาง มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือ
อบรม ัมมนา ของพนั งาน วนตาบลของ อบต.มุจลินท ที่ไดรับ
อนุญาตใ ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชา
ที่พั และคาใชจายอื่นใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรมของพนั งาน วน
ตาบล พนั งานจางของ อบต.มุจลินท ที่ไดรับอนุญาตใ ขารับ
ารฝึ อบรม
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมและบารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ ชน รถยนต ครื่องปรับอา าศ ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องถาย อ าร ครื่องพิมพ โทรศัพท ครื่องตัด
ญา ฯลฯ

จานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

105,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ านั
งาน ชน ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้า มึ ปริ้น ไมบรรทัด คลิป แฟ้ม แบบพิมพ ธงชาติ น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม รวยดอ ไม นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ
ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ รรไ ร ตรายาง พระ
บรมฉายาลั ษณ มูลี่, มานปรับแ ง ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ
แขวน ผาใบ ตนทขนาดใ ญ แผง ั้น องแบบรื้อถอน
ได Partition) ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง
จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุยานพา นะและขน
ง ชน ไขควง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน คีม
ล็อค ล็อค ียร ล็อ คลัช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ามัน
บร ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง น้า ลั่น บาะรถ
ยนต ครื่องยนต อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด มอน้า ัว ทียน แบต ตอรี่ ลอ ถัง
น้ามัน ไฟ นา ไฟ บร ตลับลู ปน ระจ มองขางรถ
ยนต ันชนรถยนต ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน แ ุง
ตม น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันดี ซล น้ามัน าด น้ามัน บนซิน น้ามัน
จารบี น้ามัน ครื่อง ถาน ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร

15,000 บาท

วั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ
ขอมูล ทปบันทึ ขอมูล ัวพิมพ รือแถบพิมพ า รับ ครื่องพิมพ
คอมพิว ตอร ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพแบบ
ล ซอร ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้น
อั ขระ รือแป้นพิมพ มนบอรด มา ครื่อง ระจาย
ัญญาณ รา ตอร ฯลฯ

จานวน
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งานก่อสร้าง

รวม

1,283,260 บาท

รวม

296,760 บาท

รวม

296,760 บาท

จานวน

296,760 บาท

รวม

545,500 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น
1) คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ รือคาจาง มาแรง
งาน ของบุคคลภายนอ โดยใ ทา ารอยางใดอยาง นึ่ง และอยู
ในความรับผิดชอบของผูรับจาง ชน คาจาง มาบริ ารคนงานทั่ว
ไป ฯลฯ
2) คาจาง มาบริ าร รือคาจางแรงงาน โดยใ ผูรับจางทา าร
อยางใดอยาง นึ่ง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ชน คา
จาง มาบริ ารรถ รด ดอร คาจาง มาบริ ารรถแบ็คโฮ คาจาง
มาบริ ารรถไถ คาจาง มาบริ ารรถบด คาจาง มาบริ ารรถ
บรรทุ ฯลฯ
3) คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ ชน คาจาง มาออ แบบ
อาคาร รือ ิ่ง อ รางที่ไมใชอาคาร ฯลฯ
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
จานวน

200,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตาบล และจาย ป็น งินปรับ
ปรุง งิน ดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
- นายชางโยธา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ทองถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตาบล ชน คาตอบแทนตางๆ คาตอบแทนผู
ควบคุมงาน อ ราง ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร รือคาจางแรงงาน

พื่อจาย ป็นคาจาง มาซอมแซมถนนตางๆ ใน ขตพื้นที่ตาบล
มุจลินท ชน คาซอมแซมถนนลู รัง ถนน ินคลุ ถนนดิน ถนน
ลาดยาง ถนนคอน รีต ริม ล็ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ

รวม

205,500 บาท

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ฟิว ทปพัน ายไฟ าย
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ
ไฟฟ้า บร อร แผงวงจร ฯลฯ
วั ดุ อ ราง

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ อ ราง ชน คอน ทิน นอร ี ปูน
ซี มนต ทปวัดระยะ ทราย ยางมะตอย า ร็จรูป อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ตะปู ล็ น แปรงทา ี ทอน้าและอุป รณ
ประปา ฯลฯ
วั ดุ ารวจ

จานวน

5,500 บาท

รวม

441,000 บาท

รวม

441,000 บาท

จานวน

441,000 บาท

รวม

28,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ ารวจ ชน บันไดอลูมิ นียม ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ราง ิ่ง าธารณูป าร
โครง าร อ รางลาน อน ประ งคคอน รีต ริม ล็

มูที่ 1

พื่อจาย ป็นคา อ รางลาน อน ประ งคคอน รีต ริม ล็
มูที่ 1 ตาบลมุจลินท อา ภอทาวุง จัง วัดลพบุรี
คิด ป็นปริมาณพื้นที่คอน รีตไมนอย วา 842 ตาราง มตร
พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโครง าร ชั่วคราว)จานวน 1 ป้าย
และป้ายประชา ัมพันธโครง าร ถาวร) จานวน 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.มุจลินท า นด)
ปรา ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 นา 4
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ าร ษตร ชน ยาป้อง ันและ
าจัดศัตรูพืชและ ัตว ปุย จอบ ียม ปริง อร ฯลฯ

นา : 38/39

วันที่พิมพ : 19/8/2564 08:44:23

งบลงทุน

รวม

8,600 บาท

รวม

8,600 บาท

จานวน

8,600 บาท

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

คาจาง มา าจัดวัชพืชและผั ตบชวาในแ ลงน้า

จานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มา าจัดวัชพืชและ รือผั ตบชวา
ในแ ลงน้า ที่อยูใน ขตพื้นที่ตาบลมุจลินท โดยใช
ครื่องจั ร ฯลฯ
ปรา ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) นา 87
คาจาง มาบริ าร รือคาจางแรงงาน

จานวน

20,000 บาท

งานกิจการประปา

รวม

1,150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

655,000 บาท

คาจาง มาบริ าร รือคาจางแรงงาน

จานวน

445,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ รือคาจาง
แรงงานของบุคคลภายนอ โดยใ ทา ารอยางใดอยาง นึ่ง
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ชน คาจาง มา
บริ ารงานซอมแซมและดูแลระบบประปา มูบาน ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต.มุจลินท คาจาง มาบริ ารงาน
จดมาตรวัดน้า และงานจัด ็บคาน้าประปา มูบาน ฯลฯ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

จานวน

10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่อง ูบน้า
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ รือคาจางแรงงาน
ของบุคลลภายนอ ชน คาจาง มาขุดดิน คาจางแรงงานคน
าจัดวัชพืชและผั ตบชวา ฯลฯ
แผนงานการพาณิชย์

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาใชจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ชน คา าจัด ิ่ง
ปฏิ ูล คาจาง มาบริ ารอื่นๆ ฯลฯ
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คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

200,000 บาท

รวม

125,000 บาท

วั ดุ อ ราง

จานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ อ ราง ชน ทอน้า และอุป รณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้าบาดาล ียม ลี่อย
จอบ ฯลฯ
วั ดุอื่น

จานวน

5,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

370,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย นิ พื่อใ
ามารถใชงานไดตามป ติ ชน ระบบประปา มูบาน
ระบบไฟฟ้าประปา มูบาน ฯลฯ
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุอื่น ชน มิ ตอรน้าตะแ รง ัน
วะ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใ แ ประปา มูบานที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององค ารบริ าร วนตาบลมุจลินท

