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- เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก  คา่

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 50,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 120,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีค่วรจะ

คา่ใช้สอย 700,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั  

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 40,000

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  

คา่เชา่บา้น 117,600

คา่ตอบแทน 457,600

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 300,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้ง  5  อตัรา  จ านวน  

งบด าเนินงาน 1,758,600

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  9  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  และเงนิ

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 70,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งลูกจา้งประจ า  1 อตัรา ในอตัราเดอืนละ  21,500  บาท  

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,349,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังาน  ดงัน้ี  

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 258,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี

เงนิประจ าต าแหน่ง 168,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี  7  อตัรา  จ านวน 12  เดอืน 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 84,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,374,000

เงนิเดอืนพนกังาน 2,445,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,521,240

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล  

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 90,720

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  จ านวน  

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 45,600

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน  1 

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 45,600

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 532,080

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน  1  

งบบุคลากร 7,609,240

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,235,240

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 51,690,500 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 9,531,840

องค์การบรหิารสว่นต าบลมวกเหล็ก

อ าเภอ มวกเหล็ก   จงัหวดัสระบรีุ
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จ านวนคา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 45,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านกังาน/ในทีส่าธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่น

คา่ไฟฟ้า 220,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านกังาน/ในทีส่าธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่น

คา่สาธารณูปโภค 370,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 36,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 55,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 30,000

วสัดกุอ่สรา้ง 15,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ

วสัดงุานบา้นงานครวั 30,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

คา่วสัดุ 231,000

วสัดสุ านกังาน 60,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

โครงการเวปไซต์ อบต. 10,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ โดยจา่ยเป็นคา่จา่งเหมาบรกิาร

โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และบคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การ

บรหิารสว่นต าบลมวกเหล็ก

100,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  

โครงการปรบัปรุงสภาพภมูทิศัน์ภายในต าบล 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ภายในเขตความ

โครงการประเมนิความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 15,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ โดยจา่ยเป็นคา่จา่งเหมาบรกิาร

โครงการปกป้องสถาบนั 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการจดักจิกรรมวนัส าคญั 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 80,000

- เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรม/ประชาสมัพนัธ์สง่เสรมิประชาธปิไตย 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

คา่ใชจ้า่ยโครงการเลือกต ัง้ 250,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการเลือกต ัง้ขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง (รายจา่ยในการรบัรองหรือเล้ียงรบัรองขององค์กรปกครอง

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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จ านวนคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,045,500

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 258,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ า  1  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  และเงนิปรบัปรุง

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังาน  ดงัน้ี    

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 21,500

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี

เงนิเดอืนพนกังาน 1,160,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี  5  อตัรา  จ านวน 12  

งบบุคลากร 2,645,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,645,000

งานบรหิารงานคลงั 3,379,000

โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเวทีประชาคมต าบล ระดบัต าบลเพือ่จดัท า

โครงการจดัเวทีประชาคมระดบัต าบล เพือ่จดัท าหรือทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 20,000

โครงการจดัเวทีประชาคมต าบล ระดบัหมูบ่า้น เพือ่ทบทวนแผนพฒันาต าบลสีปี่ 20,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเวทีประชาคมต าบล ระดบัหมูบ่า้นเพือ่จดัท า/

คา่ใช้สอย 45,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 45,000

งบด าเนินงาน 45,000

อดุหนุนสว่นราชการ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่ใชจ้า่ยโครงการจดังานรฐัพธีิอ าเภอมวกเหล็ก และ

เงนิอุดหนุน 5,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

-เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการปรบัปรุงหอ้งน ้าอาคารส านกังานช ัน้ลา่ง ขององค์การ

งบเงนิอุดหนุน 5,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงหอ้งน ้าอาคารส านกังานช ัน้ลา่ง 50,000

- เพือ่จา่ยเป็น คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ เครือ่งพมิพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 1 เครือ่ง 9,000

งบลงทุน 159,000

คา่ครุภณัฑ์ 109,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 100,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เชน่  คา่โทรภาพ (โทรสาร)  คา่เท

คา่บรกิารโทรศพัท์ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พ้ืนฐาน  คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ  และใหห้มายความ
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รวมคา่ครุภณัฑ์ 59,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

- เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เชน่  คา่โทรภาพ (โทรสาร)  คา่เท

งบลงทุน 59,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารไปรษณีย์  คา่ธนาณตั ิ คา่ดวงตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตู้

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 5,000

คา่สาธารณูปโภค 35,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 50,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000

วสัดสุ านกังาน 50,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

คา่วสัดุ 160,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

ปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 50,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั

คา่เดนิทางไปราชการ 40,000

- เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ ดงัน้ี  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 50,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีค่วรจะ

คา่ใช้สอย 160,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่น

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 50,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 260,000

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  

งบด าเนินงาน 675,000

คา่ตอบแทน 320,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 118,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้ง  7  อตัรา  จ านวน  

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  8  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  และเงนิ
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จ านวนวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

คา่วสัดุ 339,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 100,000

โครงการอบรม ทบทวน การซอ้มแผนป้องกนัฯ 250,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ดา้นการควบคมุไฟป่า 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอบุตัทิางถนนในชว่งเทศกาลส าคญั 100,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัทางถนนและชว่ยเหลือผูป่้วยฉุกเฉิน 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั

คา่ใช้สอย 360,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 899,000

งบด าเนินงาน 699,000

โครงการบรหิารจดัการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชน 25,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคา่ใชจ้า่ยโครงการบรหิารจดัการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มใน

เงนิอุดหนุน 25,000

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

งบเงนิอุดหนุน 25,000

คา่ใช้สอย 20,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  

คา่ตอบแทน 74,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 74,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้ง  4  อตัรา  จ านวน  

งบด าเนินงาน 94,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  5  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน และเงนิ

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 60,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี  1  อตัรา  จ านวน 12  

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 625,200

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 939,480

เงนิเดอืนพนกังาน 254,280

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 1,058,480

งบบุคลากร 939,480

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 50,000

- เพือ่จา่ยเป็น คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

เครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 9,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ เครือ่งพมิพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
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จ านวนวสัดสุ านกังาน 10,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

คา่วสัดุ 21,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

(รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ 

1.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก  คา่

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 50,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีค่วรจะ

คา่ใช้สอย 100,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั  

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 9,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่น

คา่เชา่บา้น 36,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 125,000

1.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  

งบด าเนินงาน 296,000

คา่ตอบแทน 175,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 166,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้ง  12  อตัรา  จ านวน  

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,751,599

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  14  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  และเงนิ

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังาน  ดงัน้ี  

เงนิเดอืนพนกังาน 750,000

จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี  3  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  และ

งบบุคลากร 2,709,599

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,709,599

- เพือ่จา่ยเป็น คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 3,005,599

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 200,000

งบลงทุน 200,000

คา่ครุภณัฑ์ 200,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 34,000

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
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จ านวนคา่อาหารเสรมิ (นม) 1,322,178

วสัดงุานบา้นงานครวั 50,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000

วสัดสุ านกังาน 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

คา่วสัดุ 1,447,178

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 40,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

โครงการสานสมัพนัธ์วนัเขา้พรรษา 3,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสานสมัพนัธ์วนัเขา้พรรษาโดยมี

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่อาหารกลางวนั) 695,800

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิการเรียนรูน้อกสถานที ่ โดย

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่หนงัสอืเรียน, คา่อปุกรณ์การ

เรียน, คา่เครือ่งแบบนกัเรียน, คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน)

71,190

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการศนูย์เด็กเล็กปลอดโรค สง่เสรมิ

โครงการสง่เสรมิการเรียนรูน้อกสถานที่ 50,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวนัแมแ่หง่ชาต ิโดยมคีา่ใชจ้า่ย

โครงการศนูย์เด็กเล็กปลอดโรค สง่เสรมิสขุภาพอนามยัเด็กปฐมวยั 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิโดยมคีา่ใชจ้า่ย

โครงการจดังานวนัแมแ่หง่ชาติ 3,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จดัการเรียนการสอน) 241,400

งบด าเนินงาน 2,668,568

คา่ใช้สอย 1,159,390

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 6,020,568

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วสัดกุอ่สรา้ง 1,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ

วสัดงุานบา้นงานครวั 3,000
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-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังาน  ดงัน้ี  

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,650,840

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี  1  อตัรา  จ านวน 12  

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,214,720

เงนิเดอืนพนกังาน 393,600

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 2,555,720

งบบุคลากร 2,214,720

เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (อาหารกลางวนั)  

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กโ่รงเรียนวดับา้นหมาก ตามโครงการจา้งครูขาด

อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้

พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. มวกเหล็ก จ านวน 4 โรงเรียน

2,240,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กโ่รงเรียนบา้นหลงัเขา ตามโครงการจดัหาครูผูส้อน

โครงการจา้งครูขาดแคลน จ านวน 3 อตัรา ใหแ้กโ่รงเรียนวดับา้นหมาก 468,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กโ่รงเรียนไทยรฐัวทิยา 68 (วดัเหวลาด) ตาม

โครงการจดัหาครูผูส้อนและบคุลากรเสรมิเพือ่พฒันาการเรียนการสอน จ านวน 2 อตัรา

 ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นหลงัเขา

312,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการจดัหาครูผูส้อนและบคุลากรเสรมิเพือ่พฒันาการเรียนการสอน จ านวน 2 อตัรา

 ใหแ้กโ่รงเรียนไทยรฐัวทิยา 68 (วดัเหวลาด)

312,000

งบเงนิอุดหนุน 3,332,000

เงนิอุดหนุน 3,332,000

โครงการจดัซ้ือพดัลมตดิผนงั ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 10 ตวั 20,000

เพือ่จดัซ้ือพดัลมโคจรชนิดตดิผนงั ขนาดใบพดั 18 นิ้ว จ านวน 10 ตวั ส าหรบั

คา่ครุภณัฑ์ 20,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เชน่  คา่โทรภาพ (โทรสาร)  คา่เท

งบลงทุน 20,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พ้ืนฐาน  คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ  และใหห้มายความ

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 20,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านกังาน ศพด. ในสงักดั อบต. มวกเหล็ก/ในที่

คา่บรกิารโทรศพัท์ 10,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านกังานศนูย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต.มวกเหล็ก/ในที่

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 2,000

คา่สาธารณูปโภค 62,000

คา่ไฟฟ้า 30,000

วสัดกุารศกึษา 10,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารศกึษา  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซ้ืออาหารเสรมิ (นม)  เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุน

วสัดกุารเกษตร 5,000
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เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,500,200

เงนิเดอืนพนกังาน 554,060

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 2,015,600

งบบุคลากร 1,500,200

อดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 260,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการตามพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ หมูบ่า้นท ัง้ 

เงนิอุดหนุน 260,000

เงนิอดุหนุนเอกชน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

งบเงนิอุดหนุน 260,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน(อสม.) 200,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 160,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่/เร้ือรงั 150,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการตอ่สูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ 30,000

งบด าเนินงาน 540,000

คา่ใช้สอย 540,000

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 800,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 15,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

คา่วสัดุ 45,000

วสัดสุ านกังาน 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ ดงัน้ี  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 80,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั  

คา่ใช้สอย 100,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่น

คา่เชา่บา้น 6,000

-เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  และ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 60,000

คา่ตอบแทน 196,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 130,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้ง  10  อตัรา  จ านวน  

งบด าเนินงาน 341,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  12  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน และเงนิ

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 128,280
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จ านวนวสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 60,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000

วสัดสุ านกังาน 50,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

คา่วสัดุ 180,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

คา่ใชจ้ายในการเดนิทางไปราชการ 40,000

- เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ ดงัน้ี  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 50,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีค่วรจะ

คา่ใช้สอย 120,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั  

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 10,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่น

คา่เชา่บา้น 42,000

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000

คา่ตอบแทน 162,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้ง  5  อตัรา  จ านวน  

งบด าเนินงาน 472,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  6  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  และเงนิ

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 90,840

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  ในอตัราเดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 792,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

-เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี  2  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 21,300
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จ านวนเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 21,300

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

เงนิเดอืนพนกังาน 1,000,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี 3 อตัรา จ านวน 12  เดอืน 

งบบุคลากร 1,923,300

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,923,300

- เพือ่จา่ยเป็น คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง อาคารส านกังานและ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,668,300

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงอาคารส านกังาน และจดัสิง่อ านวยความสะดวก แกผู่ส้งูอายุ คนพกิาร

 และสตรีต ัง้ครรภ์

10,000

งบลงทุน 10,000

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง ส าหรบักอ่สรา้ง  ซอ่มแซม หรือปรบัปรุงทีอ่ยูอ่าศยั
(กองสวสัดกิารสงัคม)

คา่วสัดุ 100,000

วสัดกุอ่สรา้ง 100,000

โครงการผลติน ้าดืม่สะอาดส าหรบัชว่ยเหลือประชาชนทีป่ระสบปญัหาขาดแคลนน ้า

บรโิภค

130,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ ดงัน้ี  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 50,000

งบด าเนินงาน 280,000

คา่ใช้สอย 180,000

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เครือ่ง

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 290,000

เครือ่งพมิเลเซอร์ 7,900

คอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ ส าหรบัประมวลผล  1  เครือ่ง 21,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ ส าหรบัประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อีม้พีนกัพงิ จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กบานทบึ 2 บาน จ านวน 1 หลงั

โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อีม้พีนกัพงิ 9,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ตูเ้หล็กบานทบึ 2 บาน  1  หลงั 5,500

งบลงทุน 43,400

คา่ครุภณัฑ์ 43,400

คา่ไฟฟ้า 10,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านกังาน/ในทีส่าธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่น

คา่สาธารณูปโภค 10,000

วสัดอุืน่ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไม่

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 5,000

วสัดกุอ่สรา้ง 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 100,000

วสัดสุ านกังาน 20,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพ

คา่วสัดุ 260,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

คา่ธรรมเนียมในการรงัวดัทีด่นิของกรมทีด่นิ 10,000

- เพือ่จา่ยเป็น คา่ธรรมเนียมในการรงัวดัทีด่นิของกรมทีด่นิ

คา่ขึน้ทะเบยีนสายทางถนน 5,000

- เพือ่จา่ยเป็น คา่ขึน้ทะเบยีนสายทางถนน

1.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก  คา่

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จา่ยเป็น คา่ท าประกนัรถยนต์สว่นกลาง จ านวน 1 คนั

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 100,000

- เพือ่จา่ยเป็น คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแนวเขตของ อปท.

คา่ท าประกนัรถยนต์สว่นกลาง 5,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแนวเขตของ อปท. 15,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีค่วรจะ

คา่ใช้สอย 195,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั  

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 60,000

คา่เชา่บา้น 60,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 140,000

1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  

งบด าเนินงาน 715,000

คา่ตอบแทน 260,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 48,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้ง  3  อตัรา  จ านวน  

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 590,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 4 อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  และเงนิ

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 222,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งลูกจา้งประจ า 1 อตัรา ในอตัราเดอืนละ18,480 บาท 

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังาน  ดงัน้ี  
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

คา่จา้งเหมาปรบัปรุงบอ่ขยะ 50,000

- เพือ่จา่ยเป็น คา่จา้งเหมาปรบัปรุงบอ่ขยะขององค์การบรหิารสว่นต าบล

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 50,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงรถบรรทุกขยะ จ านวน 2 คนั 400,000

- เพือ่จา่ยเป็น คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิไดแ้ก ่

คา่ครุภณัฑ์ 400,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

งบลงทุน 450,000

วสัดอุืน่ 150,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไม่

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งแตง่กาย  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 20,000

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 350,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 20,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะ

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

คา่วสัดุ 570,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการก าจดัขยะลดภาวะโลกรอ้น 50,000

งบด าเนินงาน 620,000

คา่ใช้สอย 50,000

- เพือ่จา่ยเป็น คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 1,070,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 30,000

งบลงทุน 30,000

คา่ครุภณัฑ์ 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุืน่ๆ  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดยสภาพไม่

วสัดอุืน่ 10,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีกัษณะโดย

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 75,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ี
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่2 บา้นทา่มะปราง บรเิวณกลุม่บา้นนายดง  สมภาวงค์ 498,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บรเิวณบา้นลุงจนัทร์ หมูท่ี ่7 บา้นหลงัเขา 498,000

งบลงทุน 4,481,000

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 4,481,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 4,781,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการจดังานวนัลอยกระทง 200,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต์ 50,000

งบด าเนินงาน 250,000

คา่ใช้สอย 250,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 250,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ อบต.มวกเหล็กคพั 300,000

งบด าเนินงาน 300,000

คา่ใช้สอย 300,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่สตรี อบต.มวกเหล็ก และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 300,000

เงนิอดุหนุนเอกชน

เงนิอดุหนุนเอกชน เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนกลุม่สตรี อบต.มวกเหล็ก 20,000

งบเงนิอุดหนุน 20,000

เงนิอุดหนุน 20,000

โครงการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพของ คณะกรรมการหมููบ่า้น ผูน้ าชุมชน 

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ผูน้ ากลุม่ ชมรมเพือ่สาธารณประโยชน์

300,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการสง่เสรมิและพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้พีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ตามหลกั

เศรษฐกจิพอเพียง

150,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 200,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการสง่เสรมิการจดัท าแผนชุมชน 30,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ 150,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการจดังานวนัผูส้งูอายุ 100,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

โครงการจดังานวนัครอบครวั 70,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ  ประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ

คา่ใช้สอย 1,000,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 1,020,000

งบด าเนินงาน 1,000,000
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- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการโดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่วสัดุ

แผนงานงบกลาง

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่

โครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิแหลง่ทอ่งเทีย่ว ปรบัปรุง

ทศันียภาพ และสง่เสรมิการแกไ้ขปญัหาภาวะโลกรอ้น

50,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ โดยมคีา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการรกัษ์คลองมวกเหล็ก 100,000

งบด าเนินงาน 200,000

คา่ใช้สอย 200,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัต ัง้และพฒันาศนูย์การเรียนรู้

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 200,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจดัต ัง้และพฒันาศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 50,000

งบด าเนินงาน 50,000

คา่ใช้สอย 50,000

 เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กก่ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอแกง่คอย ตามโครงการ

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 50,000

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอแกง่คอย 300,000

งบเงนิอุดหนุน 300,000

เงนิอุดหนุน 300,000

คา่ซอ่มแซมหรือปรบัปรุงบรกิารสาธารณะ หมู ่1-หมู ่13 ตลอดปีงบประมาณ 400,000

- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบยีบ  ดงัน้ี 




คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการตดิต ัง้เสยีงตามสาย แบบมสีาย หมูท่ี ่1 บา้นหมาก 

โครงการตดิต ัง้เสยีงตามสาย หมู ่11 บา้นปากคลอง ท ัง้หมูบ่า้น 212,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการจดัหาและตดิต ัง้เครือ่งออกก าลงักาย ลานหน้าศาลา

โครงการตดิต ัง้เสยีงตามสาย แบบมสีาย หมูท่ี ่1 บา้นหมาก จ านวน 4 จุด ๆ ละ 2 ตวั 

คอื จุดที ่1 บรเิวณกลุม่บา้นนายน้อน เพลนิจนัทกึ จุดที ่2 กลุม่บา้นนายสรุตัน์ เทพจนั

224,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการขยายไหลท่างถนน หมู ่8 บา้นโชคชยัพฒันาสอง

โครงการจดัหาและตดิต ัง้เครือ่งออกก าลงักาย ลานหน้าศาลาประชาคม (อา่งเก็บน ้าซบัจิิ

 1) จ านวน 10 ชุด หมูท่ี ่10 บา้นซบัอจิิ

199,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการกอ่สรา้งระบบประปาโดยเจาะบอ่บาดาล ขนาด

โครงการขยายไหลท่างถนน ม.8 บา้นโชคชยัพฒันา สองขา้งถนนซอยในหมูบ่า้นตอ่

จากโครงการไทยนิยม ถงึกลุม่บา้นนายอ านาจ  เรืองนนท์

190,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการกอ่สรา้งถนนพาราแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่2 

โครงการกอ่สรา้งระบบประปาโดยเจาะบอ่บาดาล ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 6 นิ้ว ใหไ้ด้

ปรมิาณน ้าไมน้่อยกวา่ 4 ลูกบาศก์เมตรตอ่ช ั่วโมง พรอ้มหอถงัแชมเปญและตดิต ัง้

465,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณซอยบา้น

โครงการกอ่สรา้งถนนพาราแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู ่2 บา้นทา่มะปราง บรเิวณสาย

แยกจากถนนเขา้ไรด่าวเดน่ไปกลุม่บา้นธารทพิย์

392,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณซอยบา้นนางเนียม นามสกุล กลุม่

หลงัโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หมู ่3

407,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่6 กลุม่บา้นนายชยัยนต์ ทบัเทศ,ป้านาง 498,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่4 บรเิวณแยกจากถนนสายเจ็ดสาวน้อยเขา้ไปกลุม่

บา้น อ.ไพศาล หมูท่ี ่4

498,000
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จบ านาญใหแ้กข่า้ราชการถา่ยโอน ราย นายสาคร พนัทวี 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) โดย

เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน 6,000

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 316,905

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ 300,000

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ จ านวน      300,000       บาท  

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

ส ารองจา่ย 300,000

- เพือ่ส ารองจา่ย  เป็นรายจา่ยทีต่ ัง้ไวเ้พือ่ใชจ้า่ยกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณภยั

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 132,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์  ตามบญัชีรายชือ่ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพใหแ้กค่นพกิาร  

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 2,300,000

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 8,000,000

 ประเภทเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ      จ านวน    8,000,000 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 395,488

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งกรณีนายจา้งในอตัรา

งบกลาง 11,750,393

งบกลาง 11,750,393

งบกลาง 11,750,393



50,000 บาท

120,000 บาท

700,000 บาท

40,000 บาท

117,600 บาท

457,600 บาท

300,000 บาท

1,758,600 บาท

70,000 บาท

1,349,000 บาท

258,000 บาท

168,000 บาท

84,000 บาท

4,374,000 บาท

2,445,000 บาท

2,521,240 บาท

90,720 บาท

45,600 บาท

45,600 บาท

532,080 บาท

7,609,240 บาท

3,235,240 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 51,690,500 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

9,531,840 บาท

องค์การบรหิารสว่นต าบลมวกเหล็ก

อ าเภอ มวกเหล็ก   จงัหวดัสระบรีุ

หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป



หน้า : 1/1

45,000 บาท

220,000 บาท

370,000 บาท

36,000 บาท

55,000 บาท

30,000 บาท

15,000 บาท

30,000 บาท

5,000 บาท

231,000 บาท

60,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท

100,000 บาท

5,000 บาท

15,000 บาท

5,000 บาท

30,000 บาท

80,000 บาท

5,000 บาท

250,000 บาท



หน้า : 1/1

1,045,500 บาท

258,000 บาท

42,000 บาท

21,500 บาท

1,160,000 บาท

2,645,000 บาท

2,645,000 บาท

3,379,000 บาท

5,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

45,000 บาท

45,000 บาท

45,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

100,000 บาท

9,000 บาท

159,000 บาท

109,000 บาท

100,000 บาท

5,000 บาท



หน้า : 1/1

59,000 บาท

59,000 บาท

5,000 บาท

35,000 บาท

30,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

50,000 บาท

160,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท

40,000 บาท

50,000 บาท

160,000 บาท

50,000 บาท

10,000 บาท

260,000 บาท

675,000 บาท

320,000 บาท

118,000 บาท



หน้า : 1/1

200,000 บาท

339,000 บาท

100,000 บาท

250,000 บาท

5,000 บาท

100,000 บาท

5,000 บาท

360,000 บาท

899,000 บาท

699,000 บาท

25,000 บาท

25,000 บาท

25,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

74,000 บาท

74,000 บาท

94,000 บาท

60,000 บาท

625,200 บาท

939,480 บาท

254,280 บาท

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

1,058,480 บาท

939,480 บาท

50,000 บาท

9,000 บาท



หน้า : 1/1

10,000 บาท

21,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท

50,000 บาท

100,000 บาท

9,000 บาท

36,000 บาท

5,000 บาท

125,000 บาท

296,000 บาท

175,000 บาท

166,000 บาท

1,751,599 บาท

42,000 บาท

750,000 บาท

2,709,599 บาท

2,709,599 บาท

แผนงานการศกึษา

3,005,599 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

34,000 บาท

5,000 บาท



หน้า : 1/1

1,322,178 บาท

50,000 บาท

5,000 บาท

30,000 บาท

1,447,178 บาท

40,000 บาท

3,000 บาท

695,800 บาท

71,190 บาท

50,000 บาท

5,000 บาท

3,000 บาท

50,000 บาท

241,400 บาท

2,668,568 บาท

1,159,390 บาท

6,020,568 บาท

5,000 บาท

2,000 บาท

1,000 บาท

3,000 บาท



หน้า : 1/1

1,650,840 บาท

42,000 บาท

2,214,720 บาท

393,600 บาท

แผนงานสาธารณสุข

2,555,720 บาท

2,214,720 บาท

2,240,000 บาท

468,000 บาท

312,000 บาท

312,000 บาท

3,332,000 บาท

3,332,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

2,000 บาท

62,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท



หน้า : 1/1

1,500,200 บาท

554,060 บาท

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

2,015,600 บาท

1,500,200 บาท

260,000 บาท

260,000 บาท

260,000 บาท

200,000 บาท

160,000 บาท

150,000 บาท

30,000 บาท

540,000 บาท

540,000 บาท

800,000 บาท

15,000 บาท

45,000 บาท

30,000 บาท

20,000 บาท

80,000 บาท

100,000 บาท

6,000 บาท

60,000 บาท

196,000 บาท

130,000 บาท

341,000 บาท

128,280 บาท



หน้า : 1/1

40,000 บาท

5,000 บาท

60,000 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

50,000 บาท

180,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท

50,000 บาท

120,000 บาท

10,000 บาท

42,000 บาท

10,000 บาท

162,000 บาท

100,000 บาท

472,000 บาท

90,840 บาท

792,000 บาท

42,000 บาท

21,300 บาท



หน้า : 1/1

21,300 บาท

1,000,000 บาท

1,923,300 บาท

1,923,300 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

2,668,300 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท

130,000 บาท

50,000 บาท

280,000 บาท

180,000 บาท

290,000 บาท

7,900 บาท

21,000 บาท

9,000 บาท

5,500 บาท

43,400 บาท

43,400 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท



หน้า : 1/1

5,000 บาท

30,000 บาท

100,000 บาท

20,000 บาท

260,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท

30,000 บาท

100,000 บาท

5,000 บาท

15,000 บาท

195,000 บาท

60,000 บาท

60,000 บาท

140,000 บาท

715,000 บาท

260,000 บาท

48,000 บาท

590,000 บาท

222,000 บาท

42,000 บาท



หน้า : 1/1

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

50,000 บาท

50,000 บาท

400,000 บาท

400,000 บาท

450,000 บาท

150,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

350,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

570,000 บาท

50,000 บาท

620,000 บาท

50,000 บาท

1,070,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

75,000 บาท



หน้า : 1/1

498,000 บาท

498,000 บาท

4,481,000 บาท

4,481,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,781,000 บาท

200,000 บาท

50,000 บาท

250,000 บาท

250,000 บาท

250,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

300,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

300,000 บาท

150,000 บาท

200,000 บาท

30,000 บาท

150,000 บาท

100,000 บาท

70,000 บาท

1,000,000 บาท

1,020,000 บาท

1,000,000 บาท



หน้า : 1/1

แผนงานงบกลาง

50,000 บาท

50,000 บาท

100,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

แผนงานการเกษตร

50,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

400,000 บาท

212,000 บาท

224,000 บาท

199,000 บาท

190,000 บาท

465,000 บาท

392,000 บาท

407,000 บาท

498,000 บาท

498,000 บาท



หน้า : 1/1

6,000 บาท

316,905 บาท

300,000 บาท

300,000 บาท

132,000 บาท

2,300,000 บาท

8,000,000 บาท

395,488 บาท

11,750,393 บาท

11,750,393 บาท

11,750,393 บาท


