
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก
อําเภอ มวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,804,500 บาท
งบบุคลากร รวม 6,843,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,261,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 533,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก จํานวน 3
 อัตรา (210100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประจําประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 3
 อัตรา (210200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 3
 อัตรา (210300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 91,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1
 อัตรา(210400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,545,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.(210600)
ประธานสภา 1 อัตรา
รองประธานสภา 1 อัตรา
เลขานุการสภา 1 อัตรา
สมาชิกสภา 24 อัตรา
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,582,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,720,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา (220100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล(220200)
เงินเพิมค่าครองชีพ
เงินเพิมปรับตามวุฒิ
เงินตอบแทนพิเศษ ปลัดฯ เดือนละ 5,600.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,000 บาท
เพือจ่ายเป็น - เงินประจําตําแหน่ง(220300) 
เงินประจําตําแหน่ง ปลัดฯ เดือนละ 5,600.-
เงินประจําตําแหน่ง รองปลัดฯ เดือนละ 3,500.-
เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 3,500.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจํา(220400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)
พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา,
พนักงานจ้างทัวไป 3 อัตรา
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(220700)
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 2,690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 532,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประโยชย์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ (310100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล(310400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้(310500)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 1,395,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(320100)
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน), ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่างทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ), ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตังไฟฟ้า, ค่าติดตังประปา, ค่าติดตัง
โทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์
รายวันเพือบริการประชาชนที อบต.2 ฉบับ/วัน ,ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีความ
จําเป็นรวมถึงการจ้างเหมาบุคลภายนอก,ค่าจ้างทําของ,ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ(320200)
- ค่ารับรอง(ในการเลียงรับรองหรือเลียงรับรองของ อปท.), พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี, ค่าเลียงรับรองการประชุม ฯลฯ
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมวันสําคัญฯ(เช่นวันพ่อ,วันแม่ฯลฯ.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน กิจกรรมวัน
สําคัญฯ เช่น วันพ่อ, วันแม่ ฯลฯ.(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียงเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าขนย้ายสิงของฯ. ฯลฯ. (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน อําเภอมวกเหล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัด
จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน อ.มวกเหล็ก(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนตําบลฯ. จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วนตําบลฯ.(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเลือกตัง ฯลฯ
. (320300) 
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- โครงการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจ ฯลฯ.(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ.(330100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ฯลฯ.(330200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ฯลฯ.(330300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ฯลฯ.(330700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ.(330800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ.(331100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ.(331400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอืนๆ ฯลฯ.ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
งบประมาณ(331700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 403,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ(340100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่านําประปา ค่านําบาดาล ในสํานักงาน/ในที
สาธารณะ(340200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์ ฯลฯ.(340300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมต่างๆ ฯลฯ.(340500)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

งบลงทุน รวม 266,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 266,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เก้าอี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 2 ตัว (410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- โต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี สําหรับพนักงาน ระดับ3-6 จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี สําหรับ
พนักงาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด (410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 จํานวน 1 เครือง(411600)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
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- เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครือง(411600)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- สแกนเนอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที 1 จํานวน 1 เครือง(411600)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ(411800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอมวกเหล็ก 
โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอมวกเหล็ก ประจําปีงบประมาณ 2559 ตัง
ไว้ 5,000.-บาท
ตามหนังสือทีทําการปกครองอําเภอ ทีสบ0918/971 ลงวันที 27
 เมษายน 2558
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

งานบริหารงานคลัง รวม 3,210,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,331,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,331,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,050,000 บาท
เพืออจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา(220100) 
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงาน
เงินเพิมค่าครองชีพ(220200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่ง(220300) 
ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจํา(220400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 842,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)
พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(220700)
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 1. เงินประโยชย์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ ตังไว้ 180,000.-
2. ค่าตอบแทน คกก.ตรวจการจัดซือ จัดจ้าง  ตังไว้  50,000.-
 (310100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้(310500)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(320100)
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน), ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่างทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ), ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตังไฟฟ้า, ค่าติดตังประปา, ค่าติดตัง
โทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมี
ความจําเป็นรวมถึงการจ้างเหมาบุคลภายนอก,ค่าจ้างทําของ,ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าขนย้ายสิงของฯ ฯลฯ.(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง
- โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.มวกเหล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของ อบต.มวกเหล็ก(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)
(รายจ่ายเพือซ๋อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ.(330100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ.(331400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ฯลฯ.(340400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เครืองโทรสาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง(410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง
- ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดสองมือจับสองบานสีชัน จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดสองมือจับสองบานสี
ชัน จํานวน 1 หลัง(410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง
- โต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี สําหรับพนักงาน ระดับ 2 จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี สําหรับ
พนักงาน ระดับ 2 จํานวน 1 ชุด(410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 จํานวน 1 เครือง(410100)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง
- เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครือง(410100)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง
- เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครือง(410100)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ(411800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,209,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,050,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,050,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 215,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 1 อัตรา(220100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 720,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา
พนักงานจ้างทัวไป 3 อัตรา
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(220700)
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 149,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 1. เงินประโยชย์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ ตังไว้ 69,000.-
2. ค่าตอบแทน อปพร. ตังไว้ 80,000.- (310100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,228,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 960,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(320100)
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน), ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่างทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ), ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตังไฟฟ้า, ค่าติดตังประปา, ค่าติดตัง
โทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมี
ความจําเป็นรวมถึงการจ้างเหมาบุคลภายนอก,ค่าจ้างทําของ,ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ(320300)
เช่น วันปีใหม่, วันสงกรานต์ ฯ.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
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- โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยด้านจราจร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยด้านจราจร(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตําบลมวกเหล็ก จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึก
อบรมทบทวน อปพร. ตําบลมวกเหล็ก(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ฯลฯ.
ยางนอก, ยางใน, สัญญาณไฟฉุกเฉินติดรถบรรทุกนําอเนกประสงค์พร้อม
ติดตัง, สัญญาณไฟฉุกเฉินติรถตรวจการณ์ชนิด LED พร้อมติดตัง ฯลฯ
.(330700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ.(330800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืองต้นประจํารถกู้ชีพ-กู้
ภัย
แอลกอฮอล์, นํายาต่างๆ, ถุงมือ, สําลี, ผ้าพันแผล ฯลฯ.(330900)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือชุดปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันฯ. จํานวน 5
 ชุดๆ ละ 1,950.-บาท(331200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

งบลงทุน รวม 268,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 268,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 1
 หลัง(410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เครืองรับ-ส่งวิทยุ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองรับ-ส่งไฟฟ้าวิทยุ ระบบ VHF จํานวน 2
 เครืองๆละ 12,000.-(410600)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
- สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน 4 เส้น(411600)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
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ครุภัณฑ์อืน
- แผงกันจราจร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือแผงกันจราจร จํานวน 5 แผงๆละ 1,000.-
(411700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(411800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,201,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,869,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,869,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 462,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา(220100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ เดือนละ 3,500.-
(220300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,233,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง((220600)
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3อัตรา
พนักงานจ้างทัวไป 7 อัตรา
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(220700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 142,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประโยชย์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ (310100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ((310300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้(310500)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(320100)
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน), ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่างทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ), ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตังไฟฟ้า, ค่าติดตังประปา, ค่าติดตัง
โทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ,ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมี
ความจําเป็นรวมถึงการจ้างเหมาบุคลภายนอก,ค่าจ้างทําของ,ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น (320300)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียงเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าขนย้ายสิง
ของฯ. ฯลฯ.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,562,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,123,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้นอกสถานที (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าจัดหาสือการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก ศพด.อบต.มวกเหล็ก ทัง 3 ศูนย์(320300)ตังไว้ 50,000.-
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้ ศพด.อบต.มวกเหล็ก ทัง 3 ศูนย์(320100) ตังไว้ 600,000.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,292,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ.(330100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ฯลฯ.(330200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ฯลฯ.(330300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,205,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนในพืนทีอบต
.มวกเหล็ก 4 โรงเรียน, ศพด.อบต.มวกเหล็ก ทัง 3 ศูนย์
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ.(331400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอืนๆ ฯลฯ.ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
งบประมาณ(331700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 41,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้า ศพด.อบต.มวกเหล็ก(340100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์ ศพด.อบต.มวกเหล็ก(340300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ศพด.อบต.มวกเหล็ก
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

งบลงทุน รวม 89,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 2
 หลัง(410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
- ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดสองมือจับสองบานสีชัน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดสองมือจับสองบานสี
ชัน จํานวน 2 หลัง(410100)
ศพด.อบต.มวกเหล็ก
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 1
 ชุด(410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
- โต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี พนง.ส่วนตําบล ระดับ 3
-6 จํานวน 1 ชุด(410100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือครุภัณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1(411600)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
- เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 4,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(411800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 3,350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,350,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น (1)เงินอุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนสังกัด ศพฐ.ในพืนที อบ
ต.มวกเหล็ก 4 แห่ง ตังไว้ 1,250,000.- เพือจ่ายเป็น
(1.1)อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านหมาก ตังไว้ 220,000.- เพือจ่ายเป็น
-โครงการขอรับงบประมาณจ้างครูขาดแคลน จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 180,000.-
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตังไว้ 25,000.-
-โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน ตังไว้ 15,000.-
(1.2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลังเขา ตังไว้ 220,000.- เพือจ่ายเป็น
-โครงการส่งเสริมจ้างครูสอนภูมิปัญญาไทย(ภูมิปัญญาท้องถิน) จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 180,000.-
-โครงการค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp)ตังไว้ 25,000.-
-โครงการขับเคลือนขยายผลปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 15,000.-
(1.3)อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ตังไว้ 400,000.- เพือจ่ายเป็น
-โครงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 360,000.-
-โครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง ตังไว้ 30,000.-
-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่โลกอาเซียน ตังไว้ 10,000.-
(1.4)อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิยา68(วัดเหวลาด) ตังไว้ 410,000.- เพือ
จ่ายเป็น
-โครงการสรรหาบุคลากรทําการสอนภายในโรงเรียน จํานวน 2 อัตรา ตัง
ไว้ 360,000.-
-ดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนสือการเรียนการสอน ตังไว้ 10,000.-
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ตังไว้ 15,000.-
-โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทีดีให้ได้รับการศึกษาเพือ
พัฒนาในระดับสูง ตังไว้ 25,000.-
(2)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด ศพฐ.ในพืนที อบต
.มวกเหล็ก 4 แห่ง ตังไว้ 2,100,000.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 715,300 บาท
งบบุคลากร รวม 649,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 649,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 427,300 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา(220100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเดือนประจําตําแหน่ง(220300)
นักบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 3,500.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประโยชย์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ (310100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล(310400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 725,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(320100)
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน), ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่างทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ), ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตังไฟฟ้า, ค่าติดตังประปา, ค่าติดตัง
โทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ,ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมี
ความจําเป็นรวมถึงการจ้างเหมาบุคลภายนอก,ค่าจ้างทําของ,ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ. 
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ
- โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึก
อบรมเสริมสร้างศักยภาพ อสม. (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 195,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนเอกชน(610300)
- อุดหนุน โครงการ อสม.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,553,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,013,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,013,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 472,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา(220100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่ง(220300)
หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ เดือนละ 3,500.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 456,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา(220600)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(220700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

งบดําเนินงาน รวม 501,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประโยชย์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ (310100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน(310400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้(310500)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(320100)
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน), ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่างทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ), ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตังไฟฟ้า, ค่าติดตังประปา, ค่าติดตัง
โทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมี
ความจําเป็นรวมถึงการจ้างเหมาบุคลภายนอก,ค่าจ้างทําของ,ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดเลียงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ฯลฯ.(320200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตังกองทุนสวัสดิการสังคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตังกองทุนสวัสดิการ
สังคม(310300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียงเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าขนย้ายสิงของฯ. ฯลฯ. (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ.(330100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ฯลฯ.(330200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ฯลฯ.(330300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ.(330400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอืนๆ ฯลฯ.ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
งบประมาณ(330700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้า โรงผลิตนําดืมเพือประชาชน(340100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 17,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง(411600)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครือง(411600)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง(411600)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ(411800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,068,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที
อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ฯลฯ. (320100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการช่วย
เหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการผลิตนําดืมสะอาดสําหรับช่วยเหลือประชาชนทีประสบปัญหาขาด
แคลนนําบริโภค จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการผลิตนํา
ดืมสะอาดสําหรับช่วยเหลือประชาชนทีประสบปัญหาขาดแคลนนํา
บริโภค (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงทีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ยาก
ไร้ ฯลฯ.(330600)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

งบลงทุน รวม 428,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เครืองปรับอากาศ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000 บีทียูหรือไม่น้อยกว่า จํานวน 1 เครือง(411100)
(โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการฯ)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 410,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
- โครงการก่อสร้างทางลาดโรงผลิตนําดืมเพือประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างทางลาดโรง
ผลิตนําดืมเพือประชาชน (420700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการก่อสร้างทางลาดสําหรับคนพิการ อบต.มวกเหล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างทางลาด
สําหรับคนพิการ อบต.มวกเหล็ก (420700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการและจําหน่ายสินค้าชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
บริการคนพิการและจําหน่ายสินค้าชุมชน (420700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- โครงการปรัปปรุงทางลาด ทีจอดรถ และห้องนําสําหรับคนพิการ อบต
.มวกเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงทางลาด ที
จอดรถ และห้องนําสําหรับคนพิการ อบต.มวกเหล็ก (411800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนเอกชน(610300)
- อุดหนุน กลุ่มสตรี อบต.มวกเหล็ก ตังไว้ 20,000.-
- อุดหนุน กลุ่ม อพมก. ตําบลมวกเหล็ก ตังไว้ 10,000.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์(610400)
- อุดหนุน ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต.มวกเหล็ก ตังไว้ 30,000.-
- อุดหนุน ชมรมผู้สูงอายุ ต.มวกเหล็ก ตังไว้ 30,000.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,908,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,975,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,975,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา(220100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงาน
เงินเพิมค่าครองชีพ(220200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่ง(220400)
ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 193,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจํา(220100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,631,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)(กองช่าง) ตัง
ไว้ 513,000.-บาท
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)(ส่วนสาธารณสุข)  ตัง
ไว้ 1,118,000.-บาท
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
-พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุข
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 245,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(220700)(กองช่าง) ตัง
ไว้ 95,000.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(220700)(ส่วนสาธารณ
สุข) ตังไว้ 150,000.-
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 903,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 513,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 261,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประโยชย์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ (310300)(กองช่าง) ตัง
ไว้ 129,000.-บาท
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
เพือจ่ายเป็น เงินประโยชย์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ฯลฯ (310300)(ส่วนสาธารณ
สุข) ตังไว้ 132,000.-บาท
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)(กอง
ช่าง) ตังไว้ 15,000.-บาท
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)(ส่วน
สาธารณสุข) ตังไว้ 145,000.-บาท
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน(310400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้(310500)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ(320100)
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน), ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่างทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์ต่างๆ), ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตังไฟฟ้า, ค่าติดตังประปา, ค่าติดตัง
โทรศัพท์, ค่าจ้างเหมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ค่าใช้จ่ายต่างๆทีมี
ความจําเป็นรวมถึงการจ้างเหมาบุคลภายนอก,ค่าจ้างทําของ,ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ.
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าขึนทะเบียนสายทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ฯลฯ.(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
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- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียงเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าขนย้ายสิงของฯ. ฯลฯ.(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
- ค่าธรรมเนียมในการรังวัดของกรมทีดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ฯลฯ.(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ.(330100)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ฯลฯ.(330200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ.(331400)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอืนๆ ฯลฯ.ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
งบประมาณ(330700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ(411800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,012,700 บาท
งบลงทุน รวม 3,372,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,372,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.1 โครงการที 1.โครงการติดตังกระจกโค้ง 13 หมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท

ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

วันทีพิมพ์ : 29/6/2559  09:28:37 หน้า : 21/28



1.2 โครงการที 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้าน
หมาก (กลุ่มบ้านสวน) จํานวน 285,600 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านหมาก (กลุ่มบ้าน
สวนซอยบ้านนายสมยศ) โดยมีขนาดกว้างเฉลีย 4 ม. ยาว 70 ม
. หนา 0.15 ม. และพืนทีรัศมีรถเลียวมีขนาดเฉลีย  1/2 x2.5x4 ม
. หนา 0.15 ม. จํานวน 2 จุดหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม้น้อยกว่า43.50 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนทีและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านหมาก (กลุ่มบ้านสวนซอยบ้านนายวุฒิชัย  รณ
เกียรติ) โดยมีขนาดกว้างเฉลีย 4 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. และพืนที
รัศมีรถเลียวมีขนาดเฉลีย 1/2 x1x2 ม. หนา 0.15 ม. ,1/2 x2x2 ม
. หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีไม้น้อยกว่า 215 ตารางเมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32.25 ลบ.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
1.3 โครงการที 3.โครงการก่อสร้างถนนเชือมเข้าหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านท่า
มะปราง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านออสเตรเลีย) จํานวน 99,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนเชือมเข้าหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านท่ามะปราง (บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้านออสเตรเลีย) โดยมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9.5
 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาด 3.6 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 0.15
 เมตร และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9.5 เมตร หนา 0.15 เมตร รัศมีรถ
เลียว 1/2 x6x6 เมตร , 1/2 x6x6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 126.40 ตร.ม. หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.96 ลบ.ม
. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
1.4 โครงการที 4.โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 
บ้านท่ามะปราง (บริเวณหมู่บ้านธารทิพย์ซอย4 ซอยบ้านนางนา) จํานวน 653,800 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านท่า
มะปราง (บริเวณหมู่บ้านธารทิพย์) มีขนาดกว้างเฉลียภายใน 0.50
 เมตร ยาว 158.99 เมตร ตัวรางหนา 0.10 เมตร วางบ่ารางเหล็ก
ฉาก 0.50x0.50 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร ฝาตะแกรงเหล็กแบน
ขนาด 2 นิว หนา 9 มิลลิเมตร ขนาดกว้างของฝาตะแกรงกว้าง 0.60
 ยาว 1.00 เมตร ทาสีกันสนิมและสีนํามันชนิดเงา (รายละเอียดตามแบบ
รูป อบต.มวกเหล็ก กําหนด) หรืออยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน โดย
ให้ความลาดเอียงของรางระบายนํา นําไหลลงสู่บ่อพักได้ดี
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
1.5 โครงการที 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 
บ้านมวกเหล็ก (สายมอมะเกลือ ซอย 2 กลุ่มบ้านคุณนภดลถึงบ้านคุณหมู) จํานวน 246,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านมวกเหล็ก (สายมอ
มะเกลือ ซอย 2 กลุ่มบ้านคุณนภดลถึงบ้านคุณหมู) โดยมีขนาดกว้าง
เฉลีย 5 ม. ยาว 86.50 ม. หนา 0.15 ม. รัศมีรถเลียวมีขนาด
เฉลีย 1/2 x2x3 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 435.50 ตร.ม
. หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 65.33 ลบ.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และเสริมขอบคอนกรีตบ่อพักเท่า
ระดับผิวถนน พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.25x0.50 ม. ใช้เหล็ก
แบน หนา 9 มม. (ขอบบ่อวางเหล็กฉากสีด้าน)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
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1.6 โครงการที 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที 7 บ้าน
หลังเขา (ซอยสนามกีฬา) จํานวน 458,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านหลังเขา (ซอย
สนามกีฬา) โดยมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15
 เมตร และส่วนเพิมเติมขนาด 1/2 x4x5 เมตร และขนาด 1/2 x4x5
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 117 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังเชือมทาง
เข้าบ้าน (แบบรูปตามที อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
1.7 โครงการที 7.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ 
หมู่ที 9 บ้านแก่งหลุ (บริเวณนําตกเจ็ดสาวน้อย) จํานวน 134,300 บาท

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที 9 บ้านแก่ง
หลุ (บริเวณนําตกเจ็ดสาวน้อย) มีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 230.38
 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 34.56
 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที (รายละเอียดตาม
แบบรูปที อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
1.8 โครงการที 8.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ 
หมู่ที 9 บ้านแก่งหลุ (บริเวณสถานีควบคุมไฟป่า) จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที 9 บ้านแก่ง
หลุ (บริเวณสถานีควบคุมไฟป่า) โดยมีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 26
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 23.4 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังขอบลานขนาด 0.50
 เมตร โดยรอบ (รายละเอียดแบบรูปตามที อบต.มวกเหล็ก กําหนด)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
1.9 โครงการที 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้าน
แก่งหลุ (กลุ่มบ้านนายขํา) จํานวน 170,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านแก่งหลุ (กลุ่มบ้าน
นายขํา) โดยมีขนาดกว้างเฉลีย 4 เมตร ยาว 72 ม. หนา 0.15 เมตร และ
พืนทีรัศมีรถเลียวมีขนาดเฉลีย 1/2 x2x3 เมตร ,1/2 x4x5
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที 
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
2. โครงการที 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้าน
ปากคลอง (กลุ่มบ้าน พ.ต.ท.ขวัญชัย ฉายวัฒนะ) จํานวน 344,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านปากคลอง (กลุ่ม
บ้าน พ.ต.ท.ขวัญชัย  ฉายวัฒนะ) มีขนาดกว้างเฉลีย 4 ม. ยาว 150 ม
. และ 1/2 x4x9 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 600 ม. หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 92.7 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที 
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
2.1 โครงการที 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้าน
ปากคลอง (บริเวณบ้าน อบต.กร) จํานวน 49,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านปาก
คลอง (บริเวณบ้าน อบต.กร) โดยมีขนาดกว้างเฉลีย 3 เมตร ยาว 20
 เมตร หนา 0.15 เมตร รัศมีรถเลียว 1/2 x2x2 ม. , 1/2 x2x2 ม
. หนา 0.15 เมตร จํานวน 1 สายทาง หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 64 ตาราง
เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9.60 ลบ.ม. พร้อมลงลุกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
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2.2 โครงการที 12.โครงการก่อสร้างฐานรองหอถัง หมู่ที 13 บ้านท่าเสา จํานวน 183,500 บาท
โครงการก่อสร้างฐานรองหอถัง หมู่ที 13 บ้านท่าเสา ขนาด 15 ลบ.ม
. ฐานกว้าง 3.5x3.5 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย แบบเลขที ท.507 จํานวน 1 ฐาน และถังกรองสนิมเหล็กขนาด
กรองได้ 30 กล./นาที ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย แบบเลขที ท.509 และย้ายหอถังเดิมพร้อมติดตังจํานวน 1
 ชุด และตู้ควบคุมเปิด-ปิดนําอัตโนมัติ (2 ชัน) พร้อมเชือมต่อเข้าระบบ
ประปาหมู่บ้านเดิมให้ใช้การได้ดี
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง
2.3 โครงการที 13.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ 
หมู่ที 13 บ้านท่าเสา (บริเวณวัดท่าเสา) จํานวน 99,000 บาท

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที 13 บ้าน
ท่าเสา (บริเวณวัดท่าเสา) โดยมีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 19
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 171 ตร.ม. หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 25.65 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงบริการ
สาธารณะของหน่วยงาน อปท.และ/หรือหน่วยงานอืน หมู่ที 1-13 ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ(421000)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

งบเงินอุดหนุน รวม 640,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 640,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 640,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์(610400)
- อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแก่งคอย
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตังไฟฟ้าแสงสว่างภายในตําบล
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในกองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 861,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 661,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 661,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 191,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ฯลฯ.(330700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ฯลฯ.(330800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ฯลฯ.(331200)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือถังขยะสําหรับอํานวยความสะดวกและบริการแก่
ประชาชน(331700)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ(411800)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุข

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ(421000)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสาธารณสุขฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(จัดทําแผนพัฒนาตําบล) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัด
ประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(จัดทําแผนพัฒนาตําบล) (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- โครงการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อสู้เพือ
เอาชนะยาเสพติด (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
- โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการวันผู้สูง
อายุ (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดทํา
แผนชุมชนหมู่บ้าน (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ใน ต.มวกเหล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
การรวมกลุ่มสหกรณ์ใน ต.มวกเหล็ก (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
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- โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมทีพึงประสงค์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมทีพึงประสงค์ (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและส่งเสริมการดํารงชีวิต
ตามขนบธรรมเนียมอันดีงาม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและส่งเสริมการดํารงชีวิตตามขนบ
ธรรมเนียมอันดีงาม (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มวกเหล็กคัพ ครังที 18 ประจําปี 2559 จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขัน
กีฬา อบต.มวกเหล็กคัพ ครังที 18 ประจําปี 2559 (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2558 จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2558 (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2559 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2559 (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนการศึกษาฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)
- อุดหนุน สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดสระบุรี
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราช
ทานจังหวัดสระบุรี ประจําปี 2559 ตังไว้ 10,000.-
- อุดหนุน ทีทําการปกครองอําเภอมวกเหล็ก
โครงการจัดงานพิธีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษาจังหวัด
สระบุรี ประจําปี 2559 ตังไว้ 45,000.-
ตามหนังสือทีทําการปกครองอําเภอ ทีสบ0918/971 ลงวันที 27
 เมษายน 2558
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการเดิน / วิง / ปันจักรยาน การกุศล เส้นทางท่องเทียว จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
เดิน/วิง/ปันจักรยานการกุศลเส้นทางท่องเทียว (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฎในส่วนสวัสดิการฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)
- อุดหนุน ทีทําการปกครองอําเภอมวกเหล็ก
โครงการ "ทุ่งทานตะวันบาน อําเภอมวกเหล็ก ปี 2558/2559"
ตามหนังสือทีทําการปกครองอําเภอ ทีสบ0918/971 ลงวันที 27
 เมษายน 2558
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในสํานักปลัด

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)
- อุดหนุน สนง.เกษตร อ.มวกเหล็ก
โคงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ คกก.บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ต.มวกเหล็ก
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์
คลองมวกเหล็ก (320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
- โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเทียว 
ปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์
ฟืนฟูสิงแวดล้อมฯ.(320300)
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับไว้ ปรากฏในส่วนสวัสดิการฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,356,500 บาท
งบกลาง รวม 2,356,500 บาท
งบกลาง รวม 2,356,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 349,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 10%ของค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์การยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 1,142,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จําเป็น เร่งด่วน หรือบรรเทาปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือทีมีสาธารณภัยเกิดขึน เช่น การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยนําป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบ
ท.) โดยหักเงินรายได้สมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณราย
ได้ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศให้ เงินอุดหนุน
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินบํานาญปกติให้ นายสาคร พันทวี (จพง.การเงินและบัญชี)
เดือนละ 452.-บาท ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
ตังจ่ายจากงบประมาณทีตังรับ ปรากฎในแผนงานงบกลาง
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