
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก
อําเภอ มวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,014,000 บาท
งบบุคลากร รวม 7,120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,016,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 533,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก รวม 3 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก รวม 3 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก รวม 3 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 91,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 1 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ดังนี
ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,104,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,403,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 7 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงาน
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าสํานัก
ปลัด อบต.
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 247,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ 5 อัตรา/ทัวไป 3 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ค่าครองชีพฯ)
(สํานักงานปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,664,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 507,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 315,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
./เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฟอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)/ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าติดตังไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตัง
โทรศัพท์/ค่าติดตังเครืองรับสัณญาณต่างๆ/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ค่าจ้างทําของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ อปท
./ประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการฯ)/พิธีเปิดอาคารต่างๆ/ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าทีพัก/ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน/ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ/ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน/ค่าลงทะเบียนต่างๆ/ค่าขนย้ายสิงของ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพ พนง.ส่วน
ตําบล ลูกจ้างฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  95)  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินกิจกรรมการเลือกตัง
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  102)  
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โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 
(เช่น วันพ่อ, วันแม่, วันท้องถินไทย ฯลฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานในการจัดงานกิจกรรมวัน
สําคัญ เช่น วันพ่อ, วันแม่, วันท้องถินไทย ฯลฯ 
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  94)  
โครงการปกป้องสถาบัน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  3  หน้า  88)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุต่างๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 292,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 37,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ
(สํานักงานปลัดฯ)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์พืนฐาน/ค่าโทรศัพท์เคลือน
ที ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าโทรสาร/ค่าเทเล็กซ์/ค่าวิทยุติดตามตัว/ค่าวิทยุสือสาร/ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม/ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
(สํานักงานปลัดฯ)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักงานปลัดฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตังไว้ 20,000.-บาท ตามหนังสือสํานักงานปกครองท้องถิน
อําเภอ ที สบ 0023.12/1958 ลงวันที 24 กรกฎาคม 2560
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  105)  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการทีทําการปกครองอําเภอมวกเหล็ก
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตังไว้  10,000.-บาท ตามหนังสืออําเภอมวกเหล็ก ที สบ 0918/1873 ลง
วันที 14 กรกฎาคม 2560
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  104) 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,425,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,602,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,602,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,180,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 5 อัตรา
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 247,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,015,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ 4อัตรา/ทัวไป 4 อัตรา
(กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(ค่าครองชีพฯ)
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 803,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 183,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
./เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มิสิทธิเบิกได้
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฟอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)/ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าติดตังไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตัง
โทรศัพท์/ค่าติดตังเครืองรับสัณญาณต่างๆ/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ค่าจ้างทําของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการฯ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 11  หน้า 97)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์/ค่าธนาณัติ/ค่าดวงตราไปรษณียากร/ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  ฯลฯ
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,006,500 บาท
งบบุคลากร รวม 934,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 934,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 238,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 1 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 624,500 บาท
พือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ 3 อัตรา/ทัวไป 2 อัตรา
(สํานักงานปลัดฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
พือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง
(สํานักงานปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
./เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(สํานักงานปลัดฯ)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฟอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)/ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าติดตังไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตัง
โทรศัพท์/ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ค่าจ้างทําของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ 
(สํานักงานปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  88)  
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.มวกเหล็ก จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  88)  
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
"รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า"

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  90)  

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ แบตเตอรี/ยางนอก/ยาง
ใน ฯลฯ 
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ แอลกอฮอล์/นํายา
ต่างๆ/ถุงมือ/สําลี/ผ้าพันแผล ฯลฯ ในการปฐมพยาบาลเบืองต้นประจํารถกู้
ชีพกู้ภัย
(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆ  เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพ
ลิงฯลฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักงานปลัดฯ)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,717,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,365,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,365,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 737,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 2 อัตรา 
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,442,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา/ทัวไป 10
 อัตรา 
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (ค่าครองชีพฯ) 
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 182,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
./เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล 
(กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้ 
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฟอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)/ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่าง)/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา/ค่าจ้างเหมา บริการ/ค่าติดตังไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตัง
โทรศัพท์/ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ค่าจ้างทําของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก/ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที
ราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อ
แปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของไฟฟ้า/ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ อปท
./ประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการฯ)/พิธีเปิดอาคารต่างๆ/ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าทีพัก/ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน/ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ/ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน/ค่าลงทะเบียนต่างๆ/ค่าขนส่งสิงของ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพืจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,475,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,183,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 836,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 662,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ ตังไว้รวม 662,000.-บาท เพือจ่ายเป็น ดังนี
-โครงการอาหารกลางวัน เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ให้แก่ ศพด.อบต.มวกเหล็ก จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 20.-บาท ตาม
เงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ตามข้อมูลนัก
เรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 และตังเพิมไว้ 10% กรณีข้อมูลเด็กนัก
เรียนเพิมขึนจํานวนมาก เพือช่วยให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน
ครบทุกคน ตังไว้ 500,000.-บาท
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 1 หน้าที 61 )
-โครงการจัดหาสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ซึงรวมถึงเงินจัดสรร
รายหัวอัตราคนละ 1,700.-บาท ตามเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ตามข้อมูลนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 และ
ตังเพิมไว้ตามสัดส่วนทีเหมาะสมกับบริบทของ ศพด.อบต.มวกเหล็ก ทัง 3
 ศูนย์ เพือให้สามารถบริหารจัดการ ศพด.ให้ได้มาตรฐานการดําเนิน
งาน ศพด.ของ อปท. ตังไว้ 162,000.-บาท
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 28 หน้าที 67 )

2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 12 หน้าที 63 )

3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ สําหรับ ศพด.อบต.มวกเหล็ก
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 13 หน้าที 64 )

4.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ สําหรับ ศพด.อบต.มวกเหล็ก
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 19 หน้าที 66)

5.โครงการสานสัมพันธ์วันเข้าพรรษา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ สําหรับ ศพด.อบต.มวกเหล็ก
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 18 หน้าที 65 )
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6.โครงการหนูรักประชาธิปไตย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ สําหรับ ศพด.อบต.มวกเหล็ก
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 9 หน้าที 63 )

7.โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ สําหรับ ศพด.อบต.มวกเหล็ก
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 5 หน้าที 61 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,277,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,164,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
-สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.(อนุบาล-ประถมศึกษาปีท6ี)ในพืนที อบต
.มวกเหล็ก ทัง 4 แห่ง ระยะเวลา 260 วัน ตังไว้ 1,001,000.-บาท
-สําหรับ ศพด.อบต.มวกเหล็ก ทัง 3 ศูนย์ ระยะเวลา 260 วัน ตัง
ไว้ 163,000.-บาท
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 2 หน้าที 61 )

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ ฯลฯ สําหรับ ศพด.อบต.มวกเหล็ก
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบ
ประมาณ
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศพด.อบต.มวกเหล็ก 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์พืนฐาน/ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ
  ศพด.อบต.มวกเหล็ก 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร/ค่าเทเล็กซ์/ค่าวิทยุติดตามตัว/ค่าวิทยุสือสาร/ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม/ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณ เป็นต้น และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ศพด.อบต
.มวกเหล็ก 
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,272,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,272,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,272,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมาก ตังไว้รวม 468,000.-บาทดังนี
-โครงการจ้างครูขาดแคลน จํานวน 3 อัตรา ในอัตรา 13,000
.-บาท จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 468,000.-บาท
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลังเขา ตังไว้รวม 312,000.-บาทดังนี
-โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพือพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา 13,000.-บาท จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 312,000.-บาท
3.อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)ตังไว้รวม 312,000
.-บาทดังนี
-โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพือพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน 3 อัตรา ในอัตรา 13,000.-บาท จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 468,000.-บาท
4.อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการขันพืนฐาน(สพฐ.)ทีอยู่
ในพืนทีตําบลมวกเหล็ก ตังไว้รวม 2,180,000.-บาท สําหรับค่าอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน (อนุบาล-ประถมศึกษาปีท6ี) ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการขันพืนฐาน(สพฐ.)ทีอยู่ในพืนทีตําบล
มวกเหล็ก จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 20.-บาท ตามข้อมูลจํานวนนัก
เรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 และตังไว้เพิม 3% กรณีข้อมูลเด็กนัก
เรียนเพิมจํานวนมาก เพือช่วยเหลือให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน
ครบทุกคน
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 70-73)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,301,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,040,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,040,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 432,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 1 อัตรา
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,449,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ 6 อัตรา/ทัวไป 5 อัตรา
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ค่าครองชีพฯ)
(กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 261,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
./เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้ ตามระเบียบฯ  
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฟอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)/ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าติดตังไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตัง
โทรศัพท์/ค่าติดตังเครืองรับสัณญาณต่างๆ/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ค่าจ้างทําของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 610,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด "กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดและ
กลุ่มเสียง"

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  4  หน้า  88)  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาสาสมัคร
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  15  หน้า  79)  
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  74)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
(กองสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 130,000 บาท
-โครงการอุดหนุน อสม.
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  75)  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,812,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,260,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,260,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 2 อัตรา
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 620,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ 1 อัตรา/ทัวไป 4 อัตรา
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ค่าครองชีพฯ)
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 542,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
./เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฟอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)/ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าติดตังไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตัง
โทรศัพท์/ค่าติดตังเครืองรับสัณญาณต่างๆ/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ค่าจ้างทําของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ อปท
./ประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการฯ)/พิธีเปิดอาคารต่างๆ/ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าทีพัก/ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน/ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ/ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน/ค่าลงทะเบียนต่างๆ/ค่าขนย้ายสิงของ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุต่างๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบ
ประมาณ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงผลิตนําดืมเพือประชาชน
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 445,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฟอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)/ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าติดตังไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตัง
โทรศัพท์/ค่าติดตังเครืองรับสัณญาณต่างๆ/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ค่าจ้างทําของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ทีพึง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  ลําดับที 12 หน้า 78 )

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  09:21:43 หน้า : 16/26



โครงการผลิตนําดืมสะอาดสําหรับช่วยเหลือประชาชนทีประสบปัญหาขาด
แคลนนําบริโภค

จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  ลําดับที 21 หน้า 80 )
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  ลําดับที 16 หน้า 79 )

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงทีอยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ยากไร้ฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงทางลาด  ห้องนําคนพิการ  และสิงอํานวยความสะดวกแก่
คนพิการ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางลาด ทีจอดรถ และห้องนําสําหรับคนพิการ อบ
ต.มวกเหล็ก
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  ลําดับที 29 หน้า 83 )

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มสตรี อบต.มวกเหล็ก ตังไว้ 20,000.-บาท
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  ลําดับที 19 หน้า 80 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,713,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,953,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,953,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,079,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลทีว่าง 3 ตําแหน่ง  
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
(กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 212,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 577,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนพนักงาน ตามภารกิจ 3 อัตรา/ทัวไป 1 อัตรา
(กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ค่าครองชีพฯ)
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
./เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษษบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฝอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)/ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา/ค่าจ้างเหมา/บริการ/ค่าติดไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตัง
โทรศัพท์/ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ค่าจ้างทําของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ/ค่าทําประกันรถยนต์ส่วน
กลาง จํานวน 1 คัน/ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตของ อปท.
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซัก
ฟอก/ค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) /ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา/ค่าจ่าง
เหมาบริการ/ค่าติดตังไฟฟ้า/ค่าติดตังประปา/ค่าติดตังโทรศัพท์/ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่าง/ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ค่าจ้างทํา
ของ/ค่าจ้างแรงงาน/ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความจําเป็นรวมึถงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอก ฯลฯ
(กองช่าง)
ค่าขึนทะเบียนสายทางถนน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองช่าง)
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดทีดินของกรมทีดิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบ
ประมาณ
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือ
ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,376,200 บาท
งบลงทุน รวม 4,125,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,125,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที 6 บ้านซับประดู่ (กลุ่มบ้าน
นายโสภณไปถนนสายซับประดู่-เขาไม้เกวียน)

จํานวน 489,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านซับประดู่ (กลุ่มบ้านนายโสภณไปถนน
สายซับประดู่-เขาไม้เกวียน) ขนาดกว้างเฉลีย 4 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางอัดแน่น ข้างละ 0.50 เมตร ทังสองข้างตลอดความยาว
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที   47 หน้า 48  )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 (จากกลุ่มผู้ใหญ่บ้านมา
วัดซับอิจิ)

จํานวน 489,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านซับอิจิ (กลุ่มบ้าน ผญ.มาวัดซับอิ
จิ) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางอัดแน่นข้างละ 0.50
 เมตร ทังสองข้างตลอดความยาว
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 77 หน้า 54)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านปากคลอง (กลุ่ม
บ้านคุณกนก - บ้านป้าชูศรี)

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านปากคลอง (กลุ่มบ้านคุณกนก - บ้านป้า
ชูศรี) มีขนาดกว้างเฉลีย 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม
. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที ข้างละ 0.50 เมตร 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที   82 หน้า 55  )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านปากคลอง (กลุ่ม
บ้านคุณสมควร - บ้านคุณอํานวย)

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านปากคลอง (กลุ่มบ้านคุณกนก - บ้านป้า
ชูศรี) มีขนาดกว้างเฉลีย 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม
. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที ข้างละ 0.50 เมตร 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที   83 หน้า 55  )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านหินลับ (กลุ่มบ้านนาง
รุ่งฤทัย สาย รพ.สต.หินลับ)

จํานวน 489,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านหินลับ (กลุ่มบ้านนางรุ่งฤทัย สาย รพ
.สต. หินลับ) มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 120 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางอัดแน่นข้างละ 0.50
 เมตร ทังสองข้างตลอดความยาว 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 41   หน้า 47  )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านหลังเขา (บริเวณข้าง
วัดปินแก้ว)

จํานวน 447,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านหลังเขา (บริเวณข้างวัดปินแก้ว) ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 189 เมตร  หนา 0.15 เมตร และพืนที 1/2 x 3 x 5
 เมตร และพืนที 1/2 x 3 x 5 เมตร  และพืนที  1/2 x 2 x 3 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 766 ตร.ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114.9
 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 59  หน้า 50  )

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที 2 บ้านท่ามะปราง 
(ซอย 3) กลุ่มบ้านธารทิพย์

จํานวน 456,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที 2 บ้านท่ามะปราง (ซอย4) กลุ่มหมู่บ้านธาร
ทิพย์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 152 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 912
 ตารางเมตร 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที  12  หน้า 41)
โครงการก่อสร้างพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตังเครืองออกกําลังกาย หมู่
ที 9 แก่งหรุ (บริเวณ รพ.สต. เก่า)

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสรางพืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และติดตังเครืองออกกําลังกาย หมู่ที 9 บ้านแก่ง
หลุ (บริเวณ รพ.สต.เก่า)พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15 เมตร ยาว 15
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร เครือง
ออกกําลังกาย จํานวน 13 ชุด ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 73 หน้า 53)
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที 13 บ้านท่าเสา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ที 13 บ้านท่าเสา โดยวางท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
 นิว ชัน 8.5 จากหอถังประปาตังอยู่ทีป้อมตํารวจไปเชือมต่อท่อประปาที
บริเวณปัมนํามัน ยาว 530 เมตร 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที  103  หน้า  59 )
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โครงการติดตังเสียงตามสาย หมู่ที 4 บ้านเหวลาด จํานวน 215,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการโครงการติดตังเสียง
ตามสาย หมู่ที 4 บ้านเหวลาด ภายในหมู่บ้านทีศาลาประชาคม แยกไป 4
 จุด  
1.ซอยอยู่ดีมีสุข  2.กลุ่มแก่งมะนาว 3.กลุ่มเขาน้อย 4.กลุ่มบ้าน อบต
.สัมฤทธิ โดยติดตังเครืองขยาย 1 ชุด ลําโพงฮอร์น ขนาดปากกลมไม่น้อย
กว่า 15 นิว เครืองเล่น DVD/CD/MP3 ไมโครโฟน 1 ชุด และเดินสาย
ดรอปไวร์ 3,500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้ใช้การได้ดี
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 35  หน้า 46)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  รายจ่ายเพือการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงบริการ
สาธารณะของหน่วยงาน อปท. และ/หรือ หน่วยงานอืน หมู่ที 1-13 ให้ใช้
งานได้ตามปกติ 
(กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 251,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 251,200 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 251,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแก่งคอย ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การติดตังไฟฟ้าแสงสว่างภายในตําบล สายกลุ่มบ้านผาแดง หมู่ที 13 และ
สายกลุ่มบ้านนายบุญมา หมู่ที 8 ถึงกลุ่มบ้านนางจรรยา, สายซอยบ้าน อ
.ไพศาล หมู่ที 4  และสายอืนๆ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที  33, 66,102
 หน้า 45, 51,59  )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 820,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงอบรมปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
"อบรมและรณรงค์คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน"

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  4  หน้า  92) 

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ
(กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1.ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรัปปรุงบ่อขยะ
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  3 หน้า  92) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตังกองทุนวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการค่ายเยาวชน ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมทีพึง
ประสงค์

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  10  หน้า  77)  
โครงการจัดงานวันครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  94)  

โครงการจัดงานวันผู้สุูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  94)  

โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตําบล ฝึกอบรม ทบทวน และจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  99) 
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โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ฝึกอบรม ทบทวน และจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(สํานักงานปลัดฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  99) 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภา ผู้
บริหารท้องถิน  ผู้นํากลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  9  หน้า  77) 
โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  8  หน้า  76) 
โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  27  หน้า  82) 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  75) 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  และส่งเสริมการดํารงชีวิต
ตามขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงาม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  11  หน้า  78) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มวกเหล็ก ครังที 20 ประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 49 หน้าที 73 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2560 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 3 หน้าที 94 )
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2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2561 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 2 หน้าที 94 )

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเดิน วิง ปัน เพือสุขภาพ รักษาสิงแวดล้อม และส่งเสริมการท่อง
เทียว

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 3  หน้า 101)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที       หน้า    )

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก
"รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ"

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที 3  หน้า  93)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที  39  หน้า 87)
โครงการอนุรักษ์และฟืนฟูสิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  93) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,574,500 บาท
งบกลาง รวม 11,574,500 บาท
งบกลาง รวม 11,574,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 373,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวนร้อยละ 5 ของค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  3  หน้า  89)  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  4  หน้า  89)  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  8  หน้า  89)  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(กองสวัสดิการสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  89)  

สํารองจ่าย จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จําเป็น เร่งด่วน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือทีมีสาธารณะภัยเกิด
ขึน เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยนําป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ เป็นต้น
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  7  หน้า  89)  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  1  หน้า  89)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 305,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) โดยหักเงินรายได้สมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณราย
ได้ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศให้ เงินอุดหนุน
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  6  หน้า  89)  

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํานาญปกติให้ นายสาคร พันทวี (เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี) เดือนละ 452.-บาท ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที 30
 กันยายน 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  5  หน้า  89)  
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