




องคการบริหารสวนตําบลมวงไข
เขต/อําเภอ พังโคน    จังหวัดสกลนคร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 หมู 8  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล มวงไข
  เขต/อําเภอ พังโคน  จังหวัดสกลนคร  47160

พื้นที่ 46.92 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,958 คน
ชาย 4,411 คน

หญิง 4,547 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลม่วงไข่
อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไขอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,417,645.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,648,625.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,848,358.61 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 49,065,860.23 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 21,696.93 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 253,679.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 272,579.35 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 792,052.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 244,650.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,504,085.55 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,977,117.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 310,073.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 41,259,774.57 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,738,834.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,304,016.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,755,518.49 บาท

งบลงทุน จํานวน 511,370.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,993,451.08 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 1,956,585.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 310,073.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 12,169,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,390,499.36 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลมวงไข
อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 21,696.93 320,000.00 340,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

253,679.40 222,434.00 262,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 272,579.35 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

792,052.00 800,000.00 850,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 244,650.00 300,000.00 250,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,584,657.68 2,042,434.00 2,102,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,504,085.55 25,485,000.00 25,430,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,504,085.55 25,485,000.00 25,430,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,977,117.00 22,600,000.00 24,345,692.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,977,117.00 22,600,000.00 24,345,692.00

รวม 49,065,860.23 50,127,434.00 51,877,692.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลมวงไข
อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,738,834.00 16,552,800.00 17,653,600.00

งบบุคลากร 12,304,016.00 14,940,860.00 15,513,619.00

งบดําเนินงาน 9,755,518.49 10,015,871.00 10,531,073.00

งบลงทุน 511,370.00 5,489,903.00 4,663,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,993,451.08 2,528,000.00 3,015,600.00

งบรายจ่ายอื่น 1,956,585.00 600,000.00 500,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,259,774.57 50,127,434.00 51,877,692.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลม่วงไข่
อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลม่วงไข่
อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,039,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 940,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,390,153

แผนงานสาธารณสุข 2,604,139

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,107,280

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 220,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,837,560

แผนงานการเกษตร 30,000

แผนงานการพาณิชย 1,055,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,653,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,877,692



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข
อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,653,600 17,653,600
    งบกลาง 17,653,600 17,653,600

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,725,520 1,623,120 355,320 8,703,960
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,874,520 0 0 1,874,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,851,000 1,623,120 355,320 6,829,440

งบดําเนินงาน 4,879,000 350,000 0 5,229,000
    คาตอบแทน 579,000 210,000 0 789,000

    คาใช้สอย 3,050,000 80,000 0 3,130,000

    คาวัสดุ 660,000 60,000 0 720,000

    คาสาธารณูปโภค 590,000 0 0 590,000

งบลงทุน 17,500 19,500 0 37,000
    คาครุภัณฑ 17,500 19,500 0 37,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 0 0 70,000
    เงินอุดหนุน 70,000 0 0 70,000

รวม 11,692,020 1,992,620 355,320 14,039,960

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 300,000 80,000 30,000 410,000
    คาตอบแทน 20,000 0 0 20,000

    คาใช้สอย 280,000 0 0 280,000

    คาวัสดุ 0 80,000 30,000 110,000

งบลงทุน 30,000 0 0 30,000
    คาครุภัณฑ 30,000 0 0 30,000

งบรายจ่ายอื่น 500,000 0 0 500,000
    รายจายอื่น 500,000 0 0 500,000

รวม 830,000 80,000 30,000 940,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,608,380 2,608,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,608,380 2,608,380

งบดําเนินงาน 2,557,273 2,557,273
    คาตอบแทน 100,000 100,000

    คาใช้สอย 1,101,900 1,101,900

    คาวัสดุ 1,313,373 1,313,373

    คาสาธารณูปโภค 42,000 42,000

งบลงทุน 28,900 28,900
    คาครุภัณฑ 28,900 28,900

งบเงินอุดหนุน 2,195,600 2,195,600
    เงินอุดหนุน 2,195,600 2,195,600

รวม 7,390,153 7,390,153

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,794,839 1,794,839
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,794,839 1,794,839

งบดําเนินงาน 579,800 579,800
    คาตอบแทน 119,800 119,800

    คาใช้สอย 265,000 265,000

    คาวัสดุ 195,000 195,000

งบลงทุน 9,500 9,500
    คาครุภัณฑ 9,500 9,500

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

รวม 2,604,139 2,604,139

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 867,880 867,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 867,880 867,880

งบดําเนินงาน 230,000 230,000
    คาตอบแทน 65,000 65,000

    คาใช้สอย 120,000 120,000

    คาวัสดุ 45,000 45,000

งบลงทุน 9,400 9,400
    คาครุภัณฑ 9,400 9,400

รวม 1,107,280 1,107,280

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 40,000 190,000
    คาใช้สอย 150,000 40,000 190,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 150,000 70,000 220,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร 1,538,560 1,538,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,538,560 1,538,560

งบดําเนินงาน 350,000 350,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 30,000 30,000

    คาวัสดุ 200,000 200,000

งบลงทุน 4,449,000 4,449,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 4,449,000 4,449,000

งบเงินอุดหนุน 500,000 500,000
    เงินอุดหนุน 500,000 500,000

รวม 6,837,560 6,837,560

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 955,000 955,000
    คาใช้สอย 255,000 255,000

    คาวัสดุ 200,000 200,000

    คาสาธารณูปโภค 500,000 500,000

งบลงทุน 100,000 100,000
    คาครุภัณฑ 100,000 100,000

รวม 1,055,000 1,055,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข
อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 114,832.68 0.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 23,872.94 58.28 60,000.00 -83.33 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 20,638.65 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     ภาษีป้าย 23,042.00 1,000.00 40,000.00 50.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 161,747.62 21,696.93 320,000.00 340,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,725.70 2,638.40 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 53,059.00 166,312.00 80,000.00 25.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 868.00 1,240.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,100.00 1,090.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 69,400.00 63,510.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,700.00 2,200.00 6,434.00 -53.37 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 129,150.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2,020.00 4,500.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,481.00 11,678.00 5,000.00 500.00 % 30,000.00
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     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 730.00 511.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 269,233.70 253,679.40 222,434.00 262,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 374,703.36 272,579.35 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 374,703.36 272,579.35 400,000.00 400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 645,279.00 792,052.00 800,000.00 6.25 % 850,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 645,279.00 792,052.00 800,000.00 850,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 12,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 303,108.00 232,650.00 300,000.00 -16.67 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 303,108.00 244,650.00 300,000.00 250,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 439,287.71 449,760.13 550,000.00 0.00 % 550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,299,586.80 9,568,798.24 11,000,000.00 0.00 % 11,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,286,996.88 3,282,685.84 4,100,000.00 0.00 % 4,100,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 27,962.13 47,455.96 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,852,814.45 6,834,391.16 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 30,804.73 52,682.75 35,000.00 71.43 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 98,868.65 64,811.47 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,073,717.85 1,202,480.00 1,600,000.00 -6.25 % 1,500,000.00
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     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 1,020.00 0.00 100.00 % 20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,110,039.20 21,504,085.55 25,485,000.00 25,430,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,683,139.00 25,977,117.00 22,600,000.00 7.72 % 24,345,692.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,683,139.00 25,977,117.00 22,600,000.00 24,345,692.00
รวมทุกหมวด 50,547,249.88 49,065,860.23 50,127,434.00 51,877,692.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลมวงไข

อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,877,692   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 340,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 120,000 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 150,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 60,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 262,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 850,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 850,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 250,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,430,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 550,000 บาท
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,100,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,345,692 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,345,692 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 139,160 158,384 200,000 20 % 240,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,976.4 6,623 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,162,400 10,445,700 11,866,800 8.87 % 12,919,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,644,000 2,680,800 3,168,000 3.03 % 3,264,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 66,000 210,000 0 % 210,000

เงินสํารองจาย 0 0 247,451 21.24 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 560,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

136,638 136,890 150,000 0 % 150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลมวงไข
อําเภอพังโคน    จังหวัดสกลนคร
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

222,305.65 244,437 550,549 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,376,480.05 13,738,834 16,402,800 17,653,600
รวมงบกลาง 13,376,480.05 13,738,834 16,402,800 17,653,600
รวมงบกลาง 13,376,480.05 13,738,834 16,402,800 17,653,600

รวมแผนงานงบกลาง 13,376,480.05 13,738,834 16,402,800 17,653,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 214,800 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 17,550 159.83 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 17,650 158.36 % 45,600

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  10:50 หน้า : 2/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 38,440 136 % 90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,713,600 1,680,686 1,605,600 -27.72 % 1,160,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,365,406 1,894,040 1,874,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,959,780 1,906,500 2,265,360 8.78 % 2,464,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

102,430 94,020 96,000 -12.5 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,097,200 1,199,640 1,885,020 2.75 % 1,936,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 114,780 152,220 252,000 -4.76 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,400,190 3,478,380 4,624,380 4,851,000
รวมงบบุคลากร 5,798,510 5,843,786 6,518,420 6,725,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 50 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

คาเชาบ้าน 90,000 88,000 181,500 12.4 % 204,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 52,250 51,550 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 142,250 139,550 471,500 579,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งาน/สนับสนุนการปฏิบัติงาน

2,516,320 2,418,960 1,540,000 16.88 % 1,800,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงาน

69,940 312,975 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,810 46,398 50,000 -50 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ อปท.

0 25,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 171,147 0 0 0 % 0
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คาใช้จายในการตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์

0 13,780 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์

6,610 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จ 1,710 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการรับเสด็จ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 65,000 0 6,360 7,761.64 % 500,000

คาเดินทางไปราชการ 0 93,414 198,500 -24.43 % 150,000

คาอัตราดอกเบี้ยปรับกรณีหนวยงานละเมิด
บุคคลบุคคลภายใน ภายนอก หนวย
งานราชการ หนวยงานเอกชน

0 107,730 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

0 383,853 0 100 % 120,000

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอําเภอพังโคน 
ประจําป 2562

215,953 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานตางๆ เนื่องในวโรกาส
สําคัญ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนหมูบ้าน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชน/หมูบ้าน 7,225 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําเว็ปไซต์ของ อบต 4,500 0 0 0 % 0
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โครงการจัดทําเวปไซต์อบต.มวงไข 0 4,500 10,000 0 % 10,000

โครงการทบทวนแผนสี่ป อปท. 8,000 0 0 0 % 0

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 9,647 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน  สูการพัฒนา
ท้องถิ่นสําหรับบุคลากรของอปท.

0 87,230 0 0 % 0

โครงการมาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือ
ขายด้านการป้องกันการทุจริต

0 9,613 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร สมาชิก พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง อบต.มวงไข

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย การ
รักษาวินัย การสงเสริมและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแกเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 106,921.91 221,451.14 330,000 -9.09 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 3,203,783.91 3,724,904.14 2,299,860 3,050,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 73,265 83,945 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 54,690 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,726 97,151 50,000 -20 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,450 34,100 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 396,026 393,692 400,000 0 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 8,180 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,440 7,060 25,000 20 % 30,000

วัสดุอื่น 0 76,912 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 533,907 755,730 675,000 660,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 269,684 300,868.28 450,000 -11.11 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 13,048 17,584.2 25,500 17.65 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 98,106 115,735.48 126,000 19.05 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 380,838 434,187.96 611,500 590,000
รวมงบดําเนินงาน 4,260,778.91 5,054,372.1 4,057,860 4,879,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 17,500

คาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้นวมขาเอ  จํานวน  50 ตัว 0 29,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน  3  ตัว 0 14,970 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  32  ตัว 0 70,080 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน  2  ชุด 0 50,000 0 0 % 0

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 0 99,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม  จํานวน  1  ชุด 0 61,370 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน  จํานวน  5  ตัว 0 9,450 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 50,000 -100 % 0

เครื่องชุมสายโทรศัพท์ สนง. 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 334,370 99,500 17,500
รวมงบลงทุน 0 334,370 99,500 17,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินอุดหนุนอปท.ตามโครงกาารงานรัฐ
พิธี-ราชพิธี

0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

15,000 0 25,000 0 % 25,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรพังโคน 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 70,000 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 70,000 70,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,074,288.91 11,232,528.1 10,765,780 11,692,020
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 969,444 1,056,270 1,107,380 12.53 % 1,246,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

4,830 630 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 46,000 138,000 187,420 53.15 % 287,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,140 21,420 25,140 90.93 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,069,414 1,258,320 1,361,940 1,623,120
รวมงบบุคลากร 1,069,414 1,258,320 1,361,940 1,623,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

63,100 327,500 150,000 0 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 50,000 20 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 63,100 327,500 205,000 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,250 2,322 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,544 0 30,000 0 % 30,000

คาเดินทางไปราชการ 0 18,434 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 500,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,200 1,700 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 64,994 522,456 70,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,191.8 35,225.9 52,300 -42.64 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 12,000 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,920 33,010 26,680 -6.3 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 77,111.8 80,235.9 103,980 60,000
รวมงบดําเนินงาน 205,205.8 930,191.9 378,980 350,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 23,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 0 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 7,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 7,500 17,000 19,500
รวมงบลงทุน 29,000 7,500 17,000 19,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,303,619.8 2,196,011.9 1,757,920 1,992,620
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,377,908.71 13,428,540 12,523,700 14,039,960

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  10:50 หน้า : 12/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,500 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 4,500 0 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวน 0 0 17,200 481.4 % 100,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยแก
ประชาชนในพื้นที่ เชน โรงเรียน สถานที่
ราชการในเขตพื้นที่

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล

159,060 79,860 160,000 0 % 160,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลมวง
ไข

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 159,060 79,860 347,200 280,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 0 242,000 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 242,000 40,000 0
รวมงบดําเนินงาน 163,560 321,860 407,200 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อ เครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF / 
FM 

0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

คาโทรศัพท์ 0 0 20,000 -100 % 0

แผงกั้นจราจรบรรจุน้ําได้ (แบริเออร์) 0 0 0 100 % 30,000

แผงเหล็กกั้นจราจร  แผงไฟวาบ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 74,000 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 74,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 487,280 1,956,585 800,000 -37.5 % 500,000

รวมรายจ่ายอื่น 487,280 1,956,585 800,000 500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 487,280 1,956,585 800,000 500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 650,840 2,278,445 1,281,200 830,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 13,945 42,800 -53.27 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 22,750 30,000 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 29,500 0 20,000 100 % 40,000

วัสดุอื่น 23,226 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 75,476 43,945 102,800 80,000
รวมงบดําเนินงาน 75,476 43,945 102,800 80,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 75,476 43,945 102,800 80,000
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานจราจร 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 726,316 2,322,390 1,384,000 940,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,571,660 1,698,960 1,893,000 3.38 % 1,956,900

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 52,500 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 250,100 184,080 657,300 -37.4 % 411,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,320 32,430 70,000 2.86 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,893,080 2,009,970 2,788,300 2,608,380
รวมงบบุคลากร 1,893,080 2,009,970 2,788,300 2,608,380
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 14,200 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,000 14,200 100,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,682 1,800 15,000 -33.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการปฐมนิเทศทางการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,835 3,865 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายตามโครงการปัจฉิมนิเทศการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8,816 9,220 10,000 0 % 10,000
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คาใช้จายตามโครงการอบรมผู้ปกครองเกี่ยว
กับการเลี้ยงดูเด็ก

8,756 9,240 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว 193,300 154,000 187,000 0 % 187,000

คาใช้จายในการจัดงานโครงการวันเด็ก 
ฯลฯ 

39,668 97,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานโครงการวันเด็กแหง
ชาติ

0 0 16,500 203.03 % 50,000

คาใช้จายในการจัดงานตางๆ 10,000 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

465,540 377,620 572,000 5 % 600,600

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,908 59,740 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายสนับสนุนการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

89,257 44,990 124,300 0 % 124,300

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 15,932 9,840 20,000 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,900 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 891,594 767,315 1,054,800 1,101,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 19,995 20,000 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 15,000 20,000 6,016.87 % 1,223,373

คาอาหารเสริม (นม) 1,019,879.82 942,556.22 1,153,571 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,851 5,000 5,000 0 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,920 10,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 19,250 15,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 1,103,900.82 1,017,551.22 1,253,571 1,313,373
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 21,336.88 16,364.26 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 224 1,130 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,272 10,272 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,832.88 27,766.26 42,000 42,000
รวมงบดําเนินงาน 2,042,327.7 1,826,832.48 2,450,371 2,557,273

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้นวมล้อเลื่อนจํานวน 
1 ชุด

4,500 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 0 100 % 8,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์เครื่องแตงพุ้มไม้ 0 0 0 100 % 11,000
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คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลมวงไข

0 19,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,500 19,500 27,000 28,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลมวงไข

0 0 50,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
มวงไข

0 150,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 50,000 0
รวมงบลงทุน 4,500 169,500 77,000 28,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,978,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวัน 0 1,782,780 1,968,000 10.55 % 2,175,600

อุดหนุนกิจกรรมกลุมโรงเรียนในเขตตําบล
มวงไข

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 1,978,000 1,782,780 1,988,000 2,195,600
รวมงบเงินอุดหนุน 1,978,000 1,782,780 1,988,000 2,195,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,917,907.7 5,789,082.48 7,303,671 7,390,153
รวมแผนงานการศึกษา 5,917,907.7 5,789,082.48 7,303,671 7,390,153

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 372,780 392,700 429,240 8.89 % 467,399

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 723,600 734,040 1,110,000 1.75 % 1,129,440
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 75,240 98,400 156,000 0 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,213,620 1,267,140 1,737,240 1,794,839
รวมงบบุคลากร 1,213,620 1,267,140 1,737,240 1,794,839

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 -20 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 23,800 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,000 23,800 125,000 119,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,714 1,800 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมกําจัดขยะโดยการขุดหลุมฝังกลบ
ขยะ

79,800 80,000 220,000 -31.82 % 150,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,280 2,008 5,000 200 % 15,000

โครงการรณรงค์ป้องกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย 10,000 0 0 100 % 15,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

9,720 3,048 0 100 % 10,000

โครงการสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

44,485 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 45,600 40,000 -25 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 7,200 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 167,999 139,656 300,000 265,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,585 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 49,980 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,400 34,000 25,000 0 % 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 65,120 36,000 80,000 0 % 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,610 9,350 0 100 % 15,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,290 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 130,005 129,330 180,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 313,004 292,786 605,000 579,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,500 9,500
รวมงบลงทุน 0 0 19,500 9,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 220,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

220,000 220,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 220,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,746,624 1,779,926 2,581,740 2,604,139
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,746,624 1,779,926 2,581,740 2,604,139

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 662,376 712,740 783,280 5.44 % 825,880

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 704,376 754,740 825,280 867,880
รวมงบบุคลากร 704,376 754,740 825,280 867,880
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,000 25 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 52,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

18,382 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้
พิการ

7,265 9,975 15,000 0 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 27,173 20,502 30,000 0 % 30,000
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โครงการจัดฝึกอบรมเกษตรทฤษฏีใหมตาม
แนวทางพระราชดําริ

9,085 0 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

19,932 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤฎีใหมตามแนว
ทางพระราชดําริ

0 8,475 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวทางพระราชดําริ

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตางๆ 0 19,849 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพอาชีพตางๆ 16,630 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของครอบครัว

0 9,725 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 15,210 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 121,177 68,526 125,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,368 8,940 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,910 16,210 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 22,278 25,150 45,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 143,455 93,676 222,000 230,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้นวมล้อเลื่อนจํานวน 
1 ชุด

4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 0 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,500 0 19,500 9,400
รวมงบลงทุน 4,500 0 19,500 9,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 852,331 848,416 1,066,780 1,107,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 852,331 848,416 1,066,780 1,107,280
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ผู้สูง
อายุและประชาชนทั่วไปในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลมวงไข (มวงไขเกมส์)

138,165 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน,ผู้สูง
อายุและประชาชนทั่วไปใน
เขตองค์การบริหารสนตําบลมวงไข(มวงไข
เกมส์)

0 0 203,500 -26.29 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 138,165 0 203,500 150,000
รวมงบดําเนินงาน 138,165 0 203,500 150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 138,165 0 203,500 150,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  10:50 หน้า : 29/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมการสืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยปราชญ์ชาวบ้าน

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา, วัน
ออกพรรษา

14,682 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันวิสาขบูชา 13,510 0 0 0 % 0

โครงการสงท้ายปเกาวิถีไทย  ต้อนรับปใหม
วิถีพุทธ พุทธศักราช 2565

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงท้ายปเกาวิถีไทย ต้อนรับปใหม
วิถีพุทธ พุทธศักราช 2563

0 8,000 10,000 -100 % 0

งานประเพณีวันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

งานประเพณีวันวิสาขบูชา 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 28,192 8,000 55,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 28,192 8,000 55,000 40,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพังโคน 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม
ตําบลมวงไข

240,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลมวงไข 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนองค์กรชุมชน 0 0 220,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000 0 250,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 0 250,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 268,192 8,000 305,000 70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 406,357 8,000 508,500 220,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 640,992 660,540 727,600 16.82 % 850,000
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 426,550 427,440 550,240 8.78 % 598,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,570 40,080 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,150,112 1,170,060 1,367,840 1,538,560
รวมงบบุคลากร 1,150,112 1,170,060 1,367,840 1,538,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 49,800 80,000 25 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,450 18,100 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,450 67,900 110,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,000 0 10,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้ซึ่งมาบริการ 0 1,700 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,280 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 75,280 1,700 20,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,465 17,480 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 109,475 88,528 120,000 0 % 120,000

วัสดุกอสร้าง 59,000 64,300 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,720 8,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 187,660 178,308 200,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 264,390 247,908 330,000 350,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

คากล้องวัดระดับ 0 0 34,000 -100 % 0

คาไม้สต๊าฟ 0 0 6,500 -100 % 0

คาล้อวัดระยะ 0 0 9,000 -100 % 0

คาสวานโรตารี่ 0 0 12,903 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 79,403 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 10

0 0 0 100 % 217,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 7

0 0 0 100 % 490,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู 
2

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู 
6

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู 
9

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอ
พัก

0 0 0 100 % 368,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอ
พัก หมู8

0 0 0 100 % 374,000

โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู 4 0 0 0 100 % 500,000
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู5

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 4,449,000
รวมงบลงทุน 0 0 79,403 4,449,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพัง
โคน

0 990,671.08 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน 0 0 0 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 0 990,671.08 0 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 990,671.08 0 500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,414,502 2,408,639.08 1,777,243 6,837,560
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างวางทอเมนต์จายน้ําระบบ
ประปาหมูบ้าน           0 0 500,000 -100 % 0

 โครงการกอสร้างหอกระจายขาว    0 0 65,000 -100 % 0

 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
      0 0 352,000 -100 % 0

โครงกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก 0 0 308,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
          0 0 353,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 0 0 443,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู 0 0 185,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู        
  0 0 335,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู       
           0 0 305,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู   
0 0 498,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู  
0 0 499,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหอถังระบบประปาหมูบ้าน 
        0 0 360,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก    
       0 0 497,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทําการ อบ
ต.มวงไข       0 0 404,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 5,104,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 5,104,000 0

รวมงานก่อสร้าง 0 0 5,104,000 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,414,502 2,408,639.08 6,881,243 6,837,560
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณที่ทํา
การ อบต.

10,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภาย
นอกบริเวณอบต.มวงไข

0 60,000 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 10,000 60,000 80,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 60,000 80,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 10,000 60,000 80,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 10,000 60,000 80,000 30,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 144,570 118,693 120,000 -16.67 % 100,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดซื้อน้ําจากโครงการชลประทานจังหวัด
สกลนคร

58,115.99 62,597.12 70,000 -21.43 % 55,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 46,200 280,000 -64.29 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 202,685.99 227,490.12 470,000 255,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 79,400 140,737 231,500 -56.8 % 100,000

วัสดุอื่น 56,600 99,160 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 136,000 239,897 391,500 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 398,277.26 408,559.89 533,500 -6.28 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 398,277.26 408,559.89 533,500 500,000
รวมงบดําเนินงาน 736,963.25 875,947.01 1,395,000 955,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

คาเครื่องปั้มซัมเมิร์ส 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000

รวมงานกิจการประปา 736,963.25 875,947.01 1,395,000 1,055,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 736,963.25 875,947.01 1,395,000 1,055,000

รวมทุกแผนงาน 36,565,389.71 41,259,774.57 50,127,434 51,877,692
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลมวงไข

อําเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,877,692 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,653,600 บาท
งบกลาง รวม 17,653,600 บาท

งบกลาง รวม 17,653,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินงบประมาณสมกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 ของคาจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนประจําป 2565 เพื่อให้ความ
คุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่อง
มาจากการทํางานให้แกนายจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,919,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยผู้สูงอายุขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้าที่ 55 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,264,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเบี้ยความพิการให้
กับผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้าที่  55 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเบี้ยผู้ป่วยเอดสให้กับ
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 55 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  90,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้  120,000  บาท

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกัน
และแก้ไขปญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดิน
ถลม วาตภัย  อัคคีภัย 
ภัยแล้งไฟป่าและหมอกควันหรือกรณี
รายจายที่ตั้งไว้ไมเพียงพอตอการเบิกจาย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่
ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,692,020 บาท

งบบุคลากร รวม 6,725,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,874,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,160,520 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได้   

วันที่พิมพ : 27/9/2564  10:53:04 หน้า : 3/45



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,851,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,464,200 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพนักงานสวนตําบลสํานักปลัด อบต  ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป  
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงสําหรับ ปลัด อบต./หัวหน้าสํานัก
ปลัด อบต.  ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,936,800 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
สํานักปลัด อบต.ตามแผนอัตรากําลัง3ป 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามสิทธิ์ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 4,879,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 579,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง จํานวน 140,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
เพื่อจายเป็น คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนในการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
ตามที่ระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ์ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 3,050,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน/สนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 1,800,000 บาท

พื่อจายเป็น จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อการปฏิบัติและสนับ
สนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาที่จําตอการปฏิบัติงาน เชน คาหนังสือ
พิมพสํานักงาน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาระวาง คาบรรทุก คาเชาทรัพยสินหรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจายประเภทนี้ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น คารับรอง  โดยแยกเป็น 
(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอุนกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
(3) คารับรองในการใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ชดใช้คาสินไหทดแทน
กรณีรถของหนวยงานราชการเกิดอุบัติเหตุกรณีละเมิดตอบุคคล
ภายนอกของหนวย
งาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ลําดับที่ 9 
หน้า 108  
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ใช้จายสําหรับการตรวจ
สอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ลําดับที่ 14 หน้า 113  
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการรับเสด็จ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเตรียมรับ
เสด็จหรือวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ลําดับที่ 4  หน้า 111 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด 
   -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563
   -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ลําดับที่ 7 หน้า 117 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
คาลงทะเบียน คาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธต้านยาเสพติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ลําดับที่ 20  หน้า 109  
ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดงานตางๆ เนื่องในวโรกาสสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเตรียมรับ-สงเสด็จและการจัด
ตกแตงประดับอาคารสถานที่เนื่องในวโรกาสและวันสําคัญ
ตางๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ลําดับที่ 15 หน้า 108 
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553
  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 112 ลําดับที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดทําเวปไซตอบต.มวงไข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดทํา
เว็ปไซตไซต ของ อบต.มวงไข
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ลําดับที่  2
หน้า 110  ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การสงเสริม
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแกเจ้าหน้าที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัย การรักษา
วินัย การสงเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแกเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกในการซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอหมึก เครื่องถายเอกสาร  ตรายาง ธงชาติ ผ้าแพร
ประดับตกแตง น้ําดื่มสําหรับ บริการประชาชน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและ
อยางอื่นที่เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่มีความจําเป็น ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แก้วน้ํา ล้างห้อง
น้ํา น้ํายาถูพื้น ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น หรือหรืออยางอื่นที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เชนไขควง ประแจ ยางรถยนต น้ํามันเบรก 
ฟลมกรองแสงหรืออยางอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ก็าซหูงต้ม น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่อง หรืออยางอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  เชน พูกัน สี กระดาษ  เขียน
โปสเตอร  ฟลม การด ฟลม สไลด แถบบันทึกเสียง  หรือภาพ รูป
สี หรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถาย ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือเทปพิมพ สําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่องหรืออยางอื่นที่จําเป็นฯ
ลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 590,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไฟฟ้าในสํานักงาน ไฟฟ้าสาธารณะในความดูแล
รับผิดชอบของ อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาโทรศัพทพื้นฐาน 
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้
ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุง
รักษา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไปรษณีย คาโทรเลข 
คาธนาณัติ คาอากรแสตมป์ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ
คาสื่อสารอื่นๆ  เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
ดาว เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าขนาด 800 AV  จํานวน 7 เครื่อง
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร) 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดสกลนครตามโครงการรวม
น้ําใจไทสกล  
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนอปท.ตามโครงกาารงานรัฐพิธี-ราชพิธี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้แกปกครองอําเภอพังโคน ตาม
โครงการงานรัฐพิธี-ราชพิธี  
ตั้งจายจากเงินรายได้

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายการดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน   
คาวัสดุ-ครุภัณฑสํานักงาน คาวัสดุ ครุภัณฑ คอมพิวเตอร คาซอม
แซมวัสดุ  
คาจ้างเหมาบุคคล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรพังโคน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรพังโคนตามโครงการ
เสริมสร้างวินัยจราจร
ในสถานศึกษา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,992,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,623,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,623,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,246,080 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป (ผอ.กองคลัง,จพง.พัสดุ,จพง.การเงินและ
บัญชี ,และ จพง.จัดเก็บรายได้) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,040 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข (คาตอบแทน
กรรมการฯ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ) จํานวน  100,000 บาท
เพื่อจายเป็น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
โบนัส) แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์  จํานวน 50,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเชาบ้านสําหรับพนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิ์ จํานวน  60,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการ
ตรวจเยี่ยมและการนิเทศนงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทาง
ปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของกอง
คลัง เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ หมึกถาย
เอกสาร       ใบเสร็จประปา  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางใน ยาง
นอก ฯลฯ
ตั้งจายเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกคอมพิวเตอร แผน
ดิสก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะคอมพิวเตอร) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 123 ลําดับที่ 26 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 AV จํานวน 1
 เครื่อง 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 123 ลําดับที่ 26 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ป ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 830,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทน อปพร.ในกรณี อบต.มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติ
งานตามอํานาจหน้าที่ชวยเหลือประชาชนในศูนยหรือ
นอกที่ตั้งศูนย อปพร. 
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวน (รายเกา) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ลําดับที่ 17 หน้า 105 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณภัยแกประชาชนในพื้นที่ เชน โรงเรียน สถานที่ราชการใน
เขตพื้นที่

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันสาธารณภัยแกประชาชนในพื้นที่ เชน โรงเรียน สถาน
ที่ราชการในเขตพื้นที่
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายตามโครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ  เชน  เทศกาลปใหม 
เทศกาลสงกรานต เชน คาวัสดุ อุปกรณ
คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงให้แกเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการในการตั้งดานตรวจ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ลําดับ
ที่ 3 หน้า 104 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

แผงกั้นจราจรบรรจุน้ําได้ (แบริเออร) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อแผงเหล็กกั้นจราจรแบบมีล้อ,แผงไฟ
แวบ,กรวยจราจรสีส้มคาดแถบสะท้อนแสง,แผงกั้นจราจรบรรจุน้ํา
ได้ (แบริเออร) 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น รวม 500,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 500,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคา ใช้จายในการให้ความชวยเหลือเกี่ยวกับพัยพิบัติหรือ
การป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยด้านตางๆ เชน
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรืออยางอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธาณภัย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

อุปกรณเบื้องต้นสําหรับชวยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถุงมือ- สําหรับ
ผู้ชวยเหลือแอลกอฮอล ยาฆาเชื้อผ้าทําแผล (ผ้ากอซ) ขนาดตางๆ
สําลี ไม้พันสําลี  ออกซิเจน  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เสื้อสะท้อนแสง,เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ให้แก เจ้าหน้าที่ และ
อปพร.และอาสามัคร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง สายสง
นํ้าดับเพลิง ข้อตอ ข้อสวม หัวฉีดน้ําดับเพลิง ชุดดับเพลิง ข้อตอ
ดับเพลิง ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565ลําดับที่ 24หน้า 123 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งานจราจร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  ตั้งจายจากเงินรายได้
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,390,153 บาท
งบบุคลากร รวม 2,608,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,608,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,956,900 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพนักงาน ตําแหนง
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ และนักวิชา
การศึกษา ครูจํานวน  6  อัตรา  
ตั้งจายจากรายได้  652,481 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,304,419 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินวิทยฐานะครูชํานาญการ (ค.ศ.2)  จํานวน  3
  อัตรา 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 411,480 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง(ภารกิจ) ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป  
ตั้งจายจากเงินรายได้  298,680 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  112,800 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างจ้าง(ภารกิจ) 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 48,000 บาท
ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป  24,000 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 2,557,273 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ  
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,101,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คารับวารสาร
ตางๆ ที่มีความจําเป็นของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาล้างฟลมอัดขยาย
รูปที่เกี่ยวกับกิจกรรม คาจ้างเหมาบริการของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการเพื่อจาย
เป็น คารับรองผู้มาตรวจเยี่ยมหรือมานิเทศงานด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการปฐมนิเทศทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการปฐมนิเทศทางการศึกษาให้
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลมวงไข  
ตั้งจายจากเงินรายได้  

คาใช้จายตามโครงการปจฉิมนิเทศการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการปจฉิมนิเทศทางการศึกษาให้
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลมวงไข 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายตามโครงการอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายตามโครงการอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูเด็กให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลมวงไข
ตั้งจายจากเงินรายได้      

คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลมวงไข  จํานวน 110 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน/ป
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาใช้จายในการจัดงานโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติให้กับเด็กเล็ก
ภายในตําบลมวงไข 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการจัดงานตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดงานตางๆ 
จัดนิทรรศการ การประกวดแขงขัน และพิธิเปดอาคารตางๆ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญทางราชการ เชน วันปยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนนพรรษาฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 600,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลมวงไข 
เพื่อจัดซื้อให้กับเด็กจํานวน 110 คนๆ ละ 21  บาท/วัน ทั้งปจัด
สรรให้  260 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาลง
ทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไปฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายสนับสนุนการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 124,300 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลมวงไข จํานวน  110 คน ประกอบด้วย  
 -คาหนังสือเรียน อัตรา 200 บาท/คน/ป
 -คาอุปกรณการเรียน อัตรา 200 บาท/คน/ป
 -คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/คน
  /ป
 -คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา 430 บาท/ 
  คน/ป
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป             
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โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลมวงไข
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เชน คาครุภัณฑตางๆ หรืออยางอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,313,373 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานกองการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชน ปากกา ดินสอแฟ้ม
กระดาษ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,223,373 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เชน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายาถูพื้น น้ํายาล้าง ฯลฯ จํานวน 20,000
 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด
. จํานวน 110 คนๆ ละ 7.37 บาท/ตอวัน ทั้งป จัดสรรให้ 260
 วัน จํานวน 210,782 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) จํานวน  992,591  บาท สําหรับสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ) ในเขต อบต.มวงไข เพื่อจัดสรรให้เด็กเล็กประถม
ศึกษาปที่ 6 ของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
-โรงเรียนชุมชนดงมวงไข
จํานวน  125 คน เป็นเงิน  239,525 บาท
-โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
จํานวน  205 คน เป็นเงิน  392,821 บาท
-โรงเรียนบ้านมวงคํา
จํานวน 136 คน เป็นเงิน  260,603 บาท
-โรงเรียนบ้านดอนหวาย
จํานวน 26 คน เป็นเงิน  49,821 บาท
-โรงเรียนบ้านนาแยง
จํานวน 25 คน เป็นเงิน  49,821 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุเวชภัณฑ  ยารักษาโรค ยาสามัญประจํา
บ้าน ฯลฯ 
 ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกข้อมูล หมึก
เครื่องพิมพ แฟลชไดร ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุการศึกษาจัดสรรให้กับเด็กเล็ก จํานวน110
 คน เชน วัสดุอุปรณสงเสริมพัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนรู้
และจัดประสบการณ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณประจําตัวเด็ก เชน สบู ยาสี
ฟน แป้ง ฯลฯ หรืออยางอื่นที่จําเป็นเกี่ยวกับตัวตัวเด็ก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายรายเดือนในการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 28,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ครุภัณฑเครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ชนิดสะพาย ตาม
เกณฑมาตรฐานครุภัณฑ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑเครื่องแตงพุ้มไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้  ขนาด 22 นิ้ว ตาม
เกณฑมาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 2,195,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,195,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวัน จํานวน 2,175,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวัน สําหรับสถาน
ศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.มวงไข เพื่อจัดสรรให้เด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปที่ 6 จัดสรร 100% จํานวน 200
 วันๆ ละ 21 บาท ของสถานศึกษา
ดังตอไปนี้
- โรงเรียนชุมชนดงมวงไข
จํานวน  125 คน เป็นเงิน  525,000 บาท
- โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
จํานวน  205 คน เป็นเงิน  861,000 บาท
- โรงเรียนบ้านมวงคํา
จํานวน 136 คน เป็นเงิน  571,200 บาท
- โรงเรียนบ้านดอนหวาย
จํานวน 26 คน เป็นเงิน  109,200 บาท
- โรงเรียนบ้านนาแยง
จํานวน  26 คน เป็นเงิน 109,200 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนกิจกรรมกลุมโรงเรียนในเขตตําบลมวงไข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนกิจกรรมนักเรียนของกลุมโรงเรียนในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบลมวงไข เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬากลุมนัก
เรียน กิจกรรมการเข้าคายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดของกลุมนัก
เรียนใน
เขตตําบลมวงไข 
ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,604,139 บาท

งบบุคลากร รวม 1,794,839 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,794,839 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 467,399 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,129,440 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
แผนอัตรากําลัง 3ป  
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 579,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)สําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเหนือเวลาให้พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาชวยเหลือบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริหารตางๆ 
คาจ้างซอมครุภัณฑ คาวารสารตางๆ
ใช้จายที่มีความจําเป็นในงานสาธารณสุข ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คารับรองสําหรับผู้มาตรวจเยี่ยมตรวจราชการหรือมา
นิเทศนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมกําจัดขยะโดยการขุดหลุมฝงกลบขยะ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการกําจัดขยะ
โดยการขุดหลุมฝงกลบขยะเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า77 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการรณรงคป้องกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคา ใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันกําจัดลูกน้ํายุง
ลาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า59 ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายโครงการอบรม
สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 59
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าและคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ตามพระปณิฐานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินที่เป็น
วัสดุ ครุภัณฑตางๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เชน เครื่องพนหมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถังขยะ ไม้กวาด หรือ
อยางอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
เบนซิน หรืออยาง
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 59  
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชน ทรายกําจัดลูก
น้ํา น้ํายากําจัดแมลง ถุงมือยาง ผ้าปดจมูก ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 59 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับพนักงานสําหรับเก็บ
ขยะ เชน รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปดปากปดจมูก ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ปฏิบัติงานในกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาเครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็น คาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งชนิดพาย ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนดําเนินงานสาธารณสุขหมู
บ้านๆ ละ 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,107,280 บาท

งบบุคลากร รวม 867,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 867,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 825,880 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินเดือนพนักงานสวนตําบลกองสวัสดิการ
สังคม ตามแผนอัตรกําลัง 3  ป จํานวน 2 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาให้พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินชวยเหลือบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่มีความจําเป็นในกอง
สวัสดิการสังคม
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองผู้ตรวจเยี่ยม ตรวจราชการหรือมานิเทศงาน
กองสวัสดิการสังคม 
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้
พิการและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 56
ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาลง
ทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางพระราชดําริ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฏีใหม
ตามแนวทางพระราชดําริ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 70 
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตางๆ ประเภท
อาชีพตางๆ เชน เกษตรกรรม ปศุสัตว คหกรรม งานชาง
ตางๆ งานหัตกรรม สิ่งประดิษฐ การบริการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  หน้า 71 
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 56
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบ
ครัว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 56
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา หรือวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผน
พับ โปสเตอรหรืออยางอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผน
บันทึกข้อมูลหรืออยางอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 9,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพแบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาเครื่องพิมพแบบเลเซอร
หรือ LED ขาวดําพร้อมติดตั้งถังหมึก
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 AV จํานวน 1
 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 123 ลําดับที่ 26 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน,ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปใน
เขตองคการบริหารสนตําบลมวงไข(มวงไขเกมส)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
เยาวชน กลุมผู้
สูงอายุประชาชนทั่วไป ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมการสืบสานศิลปะภูมิปญญาท้องถิ่นโดยปราชญชาวบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานศิลปะ
ภูมิปญญาท้องถิ่นโดยปราชญชาวบ้าน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงท้ายปเกาวิถีไทย  ต้อนรับปใหมวิถีพุทธ พุทธศักราช 
2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงท้ายปเกาวิถีไทย
ต้อนรับปใหมวิถีพุทธ พุทธศักราช  2565
ตั้งจายจากเงินรายได้

งานประเพณีวันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา-ออกพรรษา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานประเพณีวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
วิสาขบูชาและรวมกิจกรรมวันวิสาขบูชาจังหวัดสกลนคร 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพังโคน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพังโคน 
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลมวงไข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนกิจกรรมงานอนุรักษสืบ
สาน ประเพณีวัฒนธรรมขององคกรชุมชน หรืองานสภาวัฒนธรรม
ตําบลที่จัดตั้งขึ้นตามเครือขาย  นโยบายของสภาวัฒนธรรมแหง
ชาติ 
ที่ดําเนินงานทางด้านวัฒนธรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล
มวงไข 
ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,837,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,538,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,538,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองชาง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป จํานวน 
2 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 598,560 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปกองชาง ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ป
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามสิทธิ์
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็น เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
โบนัส) แกพนักงานผู้มีสิทธิ์ จํานวน 50,000 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิ์ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้ซึ่งมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คารับวารสาร คาจ้างซอมวัสดุ
ครุภัณฑของกองชาง เชน ครุภัณฑ
สํารวจ ครุภัณฑ คอมพิวเตอร หรืออยางอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน  คาลง
ทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หรืออยางอื่นที่เกี่ยวกับ
สํานักงาน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
                                                                              
                                                             

วันที่พิมพ : 27/9/2564  10:53:05 หน้า : 37/45



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน หลอดไฟ โคมไฟ สาย
ไฟ สวิทซไฟฟ้าหรืออยางอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน  ทราย หรืออยางอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ แผนบันทึก
ข้อมูล หรืออยางอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 4,449,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,449,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 จํานวน 217,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผ้า
ขาวใหม 
หมู 10 ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร
เส้นที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว  
40.00 เมตร หนา  0.15  เมตร ไหลทาง
ลูกรังข้างละ 0.20  เมตร       
เส้นที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว  32.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50  เมตร               
เส้นที่ 3 กว้าง 3.00  เมตร ยาว 18.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20  เมตร             
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  
จํานวน  1 ป้าย 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7 จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนหวาย หมู 7    ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01
 กรมการปกครองกระทรวมหาดไทย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป          
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู 2 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น คากอสร้างรางระบายน้ํารูป
ตัวยู บ้านดง หมู 2 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 211 เมตร สูง  0.40
 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.มวงไขที่ 005-2564 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตั้งจายจากเงินรายได้            

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู 6 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาโครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านนา
แยง หมู 6 ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร กว้าง 0.60 เมตร ยาว 142 เมตร สูง 0.58 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน อบต.มวงไข ที่ 003-2561 และแบบคัดลอกเลข
ที่ ท2-08 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
ตั้งจายจากเงินรายได้        

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู 9 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาโครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู  บ้านคํา
เจริญ หมู 9 ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร  กว้าง 0.60 เมตร ยาว 147 เมตร สูง 0.58 เมตร  ตาม
แบบมาตรฐาน อบต.มวงไข ที่ 003-2561 พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตั้งจายจากเงินรายได้       

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก จํานวน 368,000 บาท

เพื่อจายเป็น คากอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านมวง
ไข หมู 1 ตําบลมวงไข  อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ลงลํา
ราง สาธารณะดอนเจ้าปู่)  ขนาดความยาว 155 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.มวงไข ที่ 004-2564  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ป้าย 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก หมู8 จํานวน 374,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอ
พัก บ้านอาง หมู 8  
ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  (ข้างบ้านนายชาญ
ชัย กาญบุตร) ยาว 139.00 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.มวงไข
ที่ 004-2564  พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1ป้าย 
ตั้งจายจากเงินรายได้      

โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงค หมู 4 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาอเนกประสงค  บ้านผ้าขาว หมู 4
 ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กว้าง 8 เมตร
ยาว18 เมตร สูง 7.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.มวงไข
ที่ 006 - 2564  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
ตั้งจายจากเงินรายได้     

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา กอสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนแพง 
หมู 5 ตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร กว้าง 5
 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบมาตรฐานเลข
ที่  ทช.
-2-303/45 และ ทช.-3-109/45 และแบบประกอบพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ป้าย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
มวงคํา หมู 3 ตําบลมวงไข  อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.50  เมตร ตาม
แบบมาตรฐานเลขที่  ทช.-2-303/45 และ ทช.-3-109/45  และ
แบบประกอบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านมวงไข หมู 11 ตําบล
มวงไข อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกบริเวณอบต.มวงไข จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชื้อพันธุไม้ดอก ไม้ประดับ  ปุ๋ย  คาชื้อวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ในการปรับ ปรุงภูมิทัศน ภายใน ภายนอกบริเวณสํานัก
งาน อบต.มวงไข 
ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,055,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 955,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการคาถายเอกสาร แบบ
พิมพใบเสร็จ
ตางๆ และคาจ้างเหมาบริการ เชน คนจดมาตรวัดน้ํา คนจัดเก็บ
คาน้ําประปา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดซื้อน้ําจากโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อน้ําจากโครงการชลประทานจังหวัด
สกลนคร เพื่อในการผลิตประปา 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุอุปกรณหรือจ้างเหมา
ในการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประปาของ อบต. มวงไข
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุกอสร้างที่ใช้ในกิจการประปารายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นโดยจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ดังนี้
(1) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้ได้ดังเดิมหรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้ตางฯ ค้อน
คีม  ชะแลง จอบ สิ่ง เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  
เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ชะแลง  จอบ สิ่ง เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้  เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง
สวาน โถ ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้าฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปลง
สภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม เชน น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี ปูน ซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต  บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก เส้น แปลงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการประปา รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่ง ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งาน ไมยืมนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั่น โดยจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ดังนี้
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไม ยืนนาน หรือเมื่อนําไมใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน มิเตอรน้ําไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาลว เปด – ปด แก็ส ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจการประปาหมูบ้าน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

คาเครื่องป้มซัมเมิรส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อป้มซัมเมิรสสําหรับกิจการประปาของ อบต
.มวงไข
ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

240,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,919,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,264,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

560,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

240,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,919,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,264,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

560,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,160,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,065,600 1,956,900 467,399 825,880 850,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,223,840 411,480 1,129,440 598,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

288,000 72,000 156,000 48,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

450,000 20,000 60,000 80,000 50,000 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 10,000 10,000 10,000 10,000

คาเชาบ้าน 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  10:54:18 หน้า : 3/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,160,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,165,779

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,363,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

564,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

760,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

65,000

คาเชาบ้าน 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  10:54:18 หน้า : 4/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 30,000 29,800 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 10,000 10,000 10,000

คาจ้างเหมาบริการราย
บุคคลเพื่อปฏิบัติ
งาน/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

1,800,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000 10,000 10,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดเชยความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 50,000 15,000 30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

124,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 150,000

คาจ้างเหมาบริการราย
บุคคลเพื่อปฏิบัติ
งาน/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

1,800,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติ
งาน

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดเชยความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการตรวจ
สอบแนวเขตที่สาธารณ
ประโยชน์

20,000

คาใช้จายในการรับเสด็จ 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

คาเดินทางไปราชการ 150,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

120,000

โครงการจัดงานตางๆ 
เนื่องในวโรกาสสําคัญ

20,000

โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการจัดทําเวปไซต์
อบต.มวงไข

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับวินัย การรักษา
วินัย การสงเสริมและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแกเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 320,000 20,000 15,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการตรวจ
สอบแนวเขตที่สาธารณ
ประโยชน์

20,000

คาใช้จายในการรับเสด็จ 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

คาเดินทางไปราชการ 150,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

120,000

โครงการจัดงานตางๆ 
เนื่องในวโรกาสสําคัญ

20,000

โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการจัดทําเวปไซต์
อบต.มวงไข

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับวินัย การรักษา
วินัย การสงเสริมและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแกเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 465,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมทบทวน

100,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันสาธารณ
ภัยแกประชาชนในพื้นที่ 
เชน โรงเรียน สถานที่
ราชการในเขตพื้นที่

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล

160,000

คาใช้จายตามโครงการ
ปฐมนิเทศทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
ปัจฉิมนิเทศการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูเด็ก

10,000

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนรายหัว

187,000

คาใช้จายในการจัดงาน
โครงการวันเด็กแหงชาติ

50,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  10:54:18 หน้า : 9/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการฝึก
อบรมทบทวน

100,000

คาใช้จายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันสาธารณ
ภัยแกประชาชนในพื้นที่ 
เชน โรงเรียน สถานที่
ราชการในเขตพื้นที่

20,000

คาใช้จายตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล

160,000

คาใช้จายตามโครงการ
ปฐมนิเทศทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
ปัจฉิมนิเทศการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

คาใช้จายตามโครงการ
อบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูเด็ก

10,000

คาใช้จายในการจัดการ
เรียนการสอนรายหัว

187,000

คาใช้จายในการจัดงาน
โครงการวันเด็กแหงชาติ

50,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  10:54:18 หน้า : 10/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ

10,000

คาใช้จายในการจัดซื้อ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

600,600

คาใช้จายสนับสนุนการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

124,300

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

10,000

กิจกรรมกําจัดขยะโดย
การขุดหลุมฝังกลบขยะ

150,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
กําจัดลูกน้ํายุงลาย

15,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

10,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน
ตางๆ

10,000

คาใช้จายในการจัดซื้อ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

600,600

คาใช้จายสนับสนุนการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

124,300

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

10,000

กิจกรรมกําจัดขยะโดย
การขุดหลุมฝังกลบขยะ

150,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
กําจัดลูกน้ํายุงลาย

15,000

โครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

10,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะ

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสง
เสริมพัฒนาศักยภาพผู้
พิการ

15,000

โครงการฝึกอบรม
เกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวทางพระราชดําริ

15,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตางๆ

15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

10,000

กิจกรรมการสืบสาน
ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยปราชญ์ชาวบ้าน

10,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชน,ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไปใน
เขตองค์การบริหารสน
ตําบลมวงไข(มวงไข
เกมส์)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสง
เสริมพัฒนาศักยภาพผู้
พิการ

15,000

โครงการฝึกอบรม
เกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวทางพระราชดําริ

15,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพตางๆ

15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

10,000

กิจกรรมการสืบสาน
ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยปราชญ์ชาวบ้าน

10,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเยาวชน,ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไปใน
เขตองค์การบริหารสน
ตําบลมวงไข(มวงไข
เกมส์)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงท้ายปีเกาวิถี
ไทย  ต้อนรับปีใหมวิถี
พุทธ พุทธศักราช 2565

10,000

งานประเพณีวันเข้า
พรรษา,วันออกพรรษา

10,000

งานประเพณีวันวิสาข
บูชา

10,000

รายจายเพื่อให้ได้ซึ่ง
มาบริการ

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและภาย
นอกบริเวณอบต.มวงไข

คาจัดซื้อน้ําจาก
โครงการชลประทาน
จังหวัดสกลนคร

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 110,000 30,000 15,000 15,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 1,223,373 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 20,000 10,000 20,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงท้ายปีเกาวิถี
ไทย  ต้อนรับปีใหมวิถี
พุทธ พุทธศักราช 2565

10,000

งานประเพณีวันเข้า
พรรษา,วันออกพรรษา

10,000

งานประเพณีวันวิสาข
บูชา

10,000

รายจายเพื่อให้ได้ซึ่ง
มาบริการ

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและภาย
นอกบริเวณอบต.มวงไข

30,000 30,000

คาจัดซื้อน้ําจาก
โครงการชลประทาน
จังหวัดสกลนคร

55,000 55,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 160,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,313,373

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 425,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  10:54:18 หน้า : 16/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 5,000 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุอื่น 15,000

วัสดุกอสร้าง 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000 12,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 17,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 17,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

ครุภัณฑ์อื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

105,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 35,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุอื่น 100,000 115,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 500,000 920,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

162,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 17,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ 17,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000

ครุภัณฑ์อื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผงกั้นจราจรบรรจุน้ํา
ได้ (แบริเออร์)

30,000

โต๊ะหมูบูชา 8,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 9,500

ครุภัณฑ์เครื่องแตงพุ้ม
ไม้

11,000

คาเครื่องตัดหญ้า 9,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

คาเครื่องปั้มซัมเมิร์ส

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
10

217,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
7

490,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมู 2

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผงกั้นจราจรบรรจุน้ํา
ได้ (แบริเออร์)

30,000

โต๊ะหมูบูชา 8,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 9,500

ครุภัณฑ์เครื่องแตงพุ้ม
ไม้

11,000

คาเครื่องตัดหญ้า 9,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

คาเครื่องปั้มซัมเมิร์ส 100,000 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
10

217,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
7

490,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมู 2

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมู 6

500,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมู 9

500,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพัก

368,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพัก 
หมู8

374,000

โครงการกอสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมู 4

500,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู5

500,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 3

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

5,000

เงินอุดหนุนอปท.ตามโค
รงกาารงานรัฐพิธี-ราช
พิธี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมู 6

500,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมู 9

500,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพัก

368,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพัก 
หมู8

374,000

โครงการกอสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมู 4

500,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู5

500,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 3

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

5,000

เงินอุดหนุนอปท.ตามโค
รงกาารงานรัฐพิธี-ราช
พิธี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

25,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรพังโคน

20,000

อุดหนุนการจัดซื้อ
อาหารกลางวัน

2,175,600

อุดหนุนกิจกรรมกลุม
โรงเรียนในเขตตําบล
มวงไข

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอพังโคน

10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลมวงไข

20,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอพังโคน

500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 500,000

รวม 17,653,600 14,039,960 940,000 7,390,153 2,604,139 1,107,280 220,000 6,837,560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.

25,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจ
ภูธรพังโคน

20,000

อุดหนุนการจัดซื้อ
อาหารกลางวัน

2,175,600

อุดหนุนกิจกรรมกลุม
โรงเรียนในเขตตําบล
มวงไข

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอพังโคน

10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลมวงไข

20,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอพังโคน

500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 500,000

รวม 30,000 1,055,000 51,877,692
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