
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก

อําเภอ เมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,596,990 บาท

งบบุคลากร รวม 10,900,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,872,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายก อบต.และรองนายก อบต.ดงมูล
เหล็ก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายก อบต.และ
รองนายก อบต.ดงมูลเหล็ก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก อบต.ดงมูล
เหล็ก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก  อบต.ดงมูลเหล็ก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,158,440 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก ประธานสภา, รองประธาน
สภา, สมาชิก อบต.และเลขานุการสภา อบต.ดงมูลเหล็ก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,027,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,355,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงด้าน
พัสดุ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,186,040 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,603,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,403,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร.
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 324,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 64,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน นายก อบ
ต.และผู้มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 437,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือ
พิมพของ อบต. 
คาโฆษณาแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่ง
พิมพ โทรทัศน ฯลฯ คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัด
ทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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02. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติประกอบด้วย คาไวนิล คาจัดดอกไม้และตกแตงเวที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
) ข้อ 10 หน้า 145

03.โครงการคาใช้จายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก 
อบต.

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการคาใช้จายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561-2565  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
) ข้อ 14 หน้า 155
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04.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร ยุค 4.0
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4) ข้อ 11  หน้า 155

05.โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรคสังคม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรคสังคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ  7  หน้า  150    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 379,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล และคาไฟฟ้าหอกระจายขาวไร้สาย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทองคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสงเอกสาร ธนาณัติ คาจัดซื้อไปรษณียบัตร ฯลฯ
 ใช้สําหรับกิจการองคการบริหารสวนตําบล
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  อินเตอรเน็ต ฯลฯ
ขององคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 77,490 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,490 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01.โต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ 3,900 บาท 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 161 หน้า 180  

02.เก้าอี้ปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 2,890 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 2,890 บาท  (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 171 หน้า 181  
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03.โต๊ะปฏิบัติงานรูปตัว L จํานวน 20,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสําหรับผู้ปฏิบัติงานรูปตัว L จํานวน 3
 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 170 หน้า 181  

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

01.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 14,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพ จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3.ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSL Lumens
4.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
-เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2562 ข้อ 5.3 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 172 หน้า 182  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

01.เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 watts)
  -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
  -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12
 พฤษภาคม  2563  ข้อ 62
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 132 หน้า 176  

02.เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
 -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งหรือดีกวา
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
ฯลฯ
 -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12
 พฤษภาคม  2563  ข้อ 12
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 150 หน้า 179  
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

01.โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 16 หน้า 156    

งานบริหารงานคลัง รวม 1,019,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,015,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบแปลน เอกสาร
สอบราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือพิมพของ อบต
. คาโฆษณาเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่ง
พิมพ โทรทัศน  คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ พิมพ
เอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องรวมคาบริการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รวม
ต้อนรับ
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้ารวมประชุม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:24 หน้า : 12/86



02.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดทําโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 080.3/ว
 48 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ  1 หน้า  132

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินของ อปท.ที่เกิดจากการเสื่อม
สภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ในกิจการ อบต
. เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับครุภัณฑตางๆ ที่
ใช้ในกิจการของ อบต.และสําหรับพนหมอกควันยุงลายในเขต 
อบต. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนดีวีดี วัสดุเชื่อม
ตอคอมพิวเตอร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ําดื่มที่สะอาด เพื่อบริการ
ประชาชน หรือผู้มาติดตอราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

01.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 
8.8 ภาพตอนาที
ฯลฯ
  -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12
 พฤษภาคม  2563  ข้อ 42
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 62 หน้า 166  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 727,720 บาท

งบบุคลากร รวม 687,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 207,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ประกอบ
ด้วย คาใช้สอย อปพร. คาจัดทําป้ายไวนิล และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 1 หน้า 137    

02. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประกอบ
ด้วย คาใช้สอย อปพร. คาจัดทําป้ายไวนิล และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 2 หน้า 137    
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 695,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

02. โครงการรณรงคป้องกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อัคคีภัย ประกอบด้วย คาจัดทําป้ายไวนิล คาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
ที่ สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่  22  กันยายน  2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 3 หน้า 137    
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03.โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตําบล จํานวน 455,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการติดตั้งถังดับเพลิง
ภายในตําบล
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
ที่ สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 11 หน้า 139  

04.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 19 หน้า 140    
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

01.ถังดับเพลิงแบบสารสะอาด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังดับเพลิงแบบสารสะอาด จํานวน  5 ถัง ๆ
 ละ 4,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ถังดับเพลิงสําหรับดับอุปกรณไฟฟ้า ขนาด 15 ปอนด
-เป็นน้ํายาเหลวระเหย ชนิด BFf2000 ไมทําลายมลภาวะไมหลง
เหลือน้ํายาตกค้างเมื่อฉีดใช้งาน เหมาะกับออฟฟศ ห้อง
คอมพิวเตอร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 145 หน้า 178  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,072,920 บาท

งบบุคลากร รวม 2,889,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,889,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,351,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานครู
ประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะของพนักงานครู
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,349,520 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,940 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 125,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มี
สิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 114,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือ
พิมพของ อบต. 
คาโฆษณาแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่ง
พิมพ โทรทัศน ฯลฯ คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัด
ทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 57,780 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,780 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01.เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 5,780 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัตงาน จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ 2,890 บาท 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 127 หน้า 176  

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

01.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน  1
  เครื่อง ราคา 8,000 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 14 หน้า 160  

02.เครื่องเลน DVD จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 15 หน้า 160  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

01.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 1 เครื่อง
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB
ฯลฯ
 -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12
 พฤษภาคม  2563  ข้อ 7
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 141 หน้า 177  

02.เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12
 พฤษภาคม  2563  ข้อ 62
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 142 หน้า 178  

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:24 หน้า : 24/86



03.เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
ฯลฯ
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12
 พฤษภาคม  2563  ข้อ 6
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 143 หน้า 178  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,399,330 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,865,330 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,455,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือ
พิมพของ อบต. 
คาโฆษณาแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่ง
พิมพ โทรทัศน ฯลฯ คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัด
ทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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02.โครงการหนูน้อยเรียนรู้มารยาทไทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้
มารยาทไทย โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วยคาใช้จายในการสง
เสริมและสนับสนุนการเรียนรู้มารยาทไทย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ 2 หน้า 104    

03.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใสใจสุขอนามัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส
ใจสุขอนามัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ 3 หน้า 104    
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04.โครงการลานวัฒนธรรมประดิษฐสื่อและเลานิทานเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธของเด็กและชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการลานวัฒนธรรมประดิษฐสื่อและ
เลานิทาน เพื่อสงเสริมความสัมพันธของเด็กและชุมชน สนับสนุน
ให้ชุมชนมีสวนรวมเป็นการประดิษฐสื่อให้กับเด็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 1 หน้า 104    

05.โครงการสงเสริมสิ่งแวดล้อมให้รมรื่นและปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมสิ่งแวดล้อมให้รมรื่น
และปลอดภัยพร้อมทั้งเป็นการสงเสริมแวดล้อมของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กให้รมรื่นและมีความปลอดภัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 4 หน้า 104    
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06.โครงการหนูน้อยและครูเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหนูน้อยและครูเรียน
รู้วัฒนธรรมชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 5 หน้า 105    

07.โครงการประดิษฐสื่อภูมิปัญญาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับวัย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประดิษฐสื่อ
ภูมิปัญญาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 7 หน้า 105    
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08.โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรู้
ผานประสบการณตรง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการจัด
ประสบการณกิจกรรมการเรียนรู้ผานประสบการณตรง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 8 หน้า 105    

09.โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและผลงานวิชาการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูและผลงานวิชาการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 10 หน้า 106    
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10.โครงการสงเสริมโภชนาการเด็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการ
เด็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 11 หน้า 106    

11.โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภาย
ในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 12 หน้า 106    
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12.โครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 14 หน้า 107    

13.โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณการปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเสริม
สร้างประสบการณการปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 16 หน้า 107    
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14.โครงการสวัสดิการรถรับสงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสวัสดิการรถรับสง
เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 17 หน้า 108    

15.โครงการชวยเหลือคาใช้จายในการศึกษาของนักเรียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือคาใช้จาย
ในการศึกษาของนักเรียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9
) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 20 หน้า 108    

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:25 หน้า : 33/86



16.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,045,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ดังนี้
16.1 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 150 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 735,000 บาท
16.2 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)(อายุ 2-5 ป) จํานวน 150 คน อัตราคนละ 1,700 บาทตอ
คน เป็นเงิน 255,000 บาท
16.3 คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3
-5 ป) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 200 บาทตอป เป็น
เงิน 22,000 บาท
16.4 คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ป) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 200 บาทตอ
ป เป็นเงิน 22,000 บาท
16.5 คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 300 บาทตอ
ป เป็นเงิน 33,000 บาท
16.6 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(อายุ 3-5 ป) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 430 บาทตอ
ป เป็นเงิน 47,300 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 18 หน้า 108    
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ค่าวัสดุ รวม 1,410,330 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,410,330 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ของ อบต.ดงมูลเหล็ก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
01.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
02.เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน
เขตพื้นที่ของอบต.ดงมูลเหล็ก จํานวน 586 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 736 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563

งบเงินอุดหนุน รวม 2,534,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,534,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ เพื่อโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 37 หน้า 112    
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02.โครงการคายจริยธรรมนําพา คุณธรรมนําใจ หางไกลยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 38 หน้า 113    

03.โครงการเรียนรู้ - รวมสร้างโภชนาการสมวัย จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 39 หน้า 113    

04.โครงการอนุรักษภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน บูรณาการสูชั้น
เรียน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 40 หน้า 113    

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:25 หน้า : 36/86



05.โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 42 หน้า 114    

06.โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 44 หน้า 114    

07.โครงการสงเสริมดนตรีและนาฎศิลป์ไทย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 24หน้า 109    
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08.โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,344,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กป.1
-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบล
ดงมูลเหล็ก จํานวน 6 แหง  จํานวน 586 คน อัตรามื้อละ 20
 บาทตอคน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 2,344,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ 36 หน้า 112    
 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,098,750 บาท

งบบุคลากร รวม 1,161,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,161,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 561,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 510,480 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 226,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 76,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือ
พิมพของ อบต. 
คาโฆษณาแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่ง
พิมพ โทรทัศน ฯลฯ คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัด
ทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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02.โครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 6 หน้า 116    

03.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 28 หน้า 120   
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04.โครงการป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเยาวชนตําบลดงมูล
เหล็ก

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการป้องกันโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธในเยาวชนตําบลดงมูลเหล็กเชน คา
วิทยากร คาวัสดุ คาอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับ
การอบรม คาไวนิล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 24 หน้า 119    

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวด ถัง
ขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 46,790 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,790 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01.โต๊ะปฏิบัติงาน ตัว L จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสําหรับผู้ปฏิบัติงานรูปตัว L จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 168 หน้า 181  

02.เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 2,890 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 2,890 บาท 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 169 หน้า 181  

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

01. ตู้แชยา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้แชยา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000
 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 124 หน้า 175  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

01.คอมพิวเตอรสําหรับประมวล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 1 เครื่อง
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB
ฯลฯ
 -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12
 พฤษภาคม  2563  ข้อ 7
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 167 หน้า 181  

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

01.โครงการพระราชดําริด้านการสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านการ
สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขตามพระราชดําริ
ด้านการสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการหมูบ้านละ
20,000 บาท จํานวน 11 หมูบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 73 หน้า 130    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01. โครงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และ
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 1 หน้า 141    
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02.โครงการคนไทยใจอาสา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ตางๆ 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของ
ชุมชนในการรวมแรงรวมใจการพัฒนาสถานที่สําคัญตางๆ และ
บ้านเรือนของผู้ประสบความเดือดร้อน ยากจน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 2 หน้า 141    

03.โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการสงเคราะห
ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 3 หน้า 141    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,299,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,422,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,422,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 660,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 852,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
อปท.
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือ
พิมพของ อบต. 
คาโฆษณาแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่ง
พิมพ โทรทัศน ฯลฯ คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัด
ทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินของ อปท.ที่เกิดจากการเสื่อม
สภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.และ
ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่ใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 24,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,400 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

01.เทปวัดระยะทางไฟเบอรกลาส จํานวน 11,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอรกลาส โดยมีราย
ละเอียด
1.ขนาดยาว 60 เมตร (อานละเอียด 1 มม.) จํานวน 1 ม้วน ๆ
 ละ 3,000 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 162 หน้า 180  
2.ขนาดยาว 50 เมตร จํานวน 2 ม้วน ๆ ละ 2,200 บาท เป็น
เงิน 4,400 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 163 หน้า 180  
3.ขนาดยาว 100 เมตร  จํานวน 1 อัน ๆ ละ 4,500 บาท
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 165 หน้า 181  

02.ล้อวัดระยะทาง จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน เป็น
เงิน 12,500 บาท วัดระยะทางได้ 10 กม. 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
)  ข้อ 166 หน้า 181  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,798,180 บาท
งบลงทุน รวม 5,768,270 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,768,270 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายศูนยเรียนรู้ หมูที่ 1 จํานวน 372,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอปรับปรุงถนน คสล.สายศูนยเรียนรู้ หมูที่ 1
กว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
น้อยกวา 624 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 5 หน้า 60   

02.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมนฑณ นาคเพชร หมูที่ 
2

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายมนฑณ นาค
เพชร หมูที่ 2  กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 228 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 115 หน้า 82    

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:25 หน้า : 52/86



03.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ซอยราษฎรบูรณะ 1 หมูที่ 
4

จํานวน 364,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ซอยราษฎรบูรณะ 1
 หมูที่ 4  กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้น
ที่ คสล. ไมน้อยกวา 600 ตร.ม. รวมทางเชื่อม 640 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 199 หน้า 96    

04.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจวน แก้วมูล หมูที่ 5 จํานวน 265,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.สายบ้านนางจวน แก้วมูล หมู
ที่ 5
กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 440 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 121 หน้า 83    

05.โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเลิศ จินดา หมูที่ 6 จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเลิศ  จินดา หมู
ที่ 6
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 200 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 126 หน้า 84    
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06.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแสนสุข หมูที่ 7 โดยการปรับ
ปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต

จํานวน 388,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล.ซอยแสนสุข หมูที่ 7 โดยการ
ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัสทติกคอนกรีต
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
ผิวแอสฟัลทติกคอนกรีตไมน้อยกวา 920 ตารางเมาตร
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 41 หน้า 67    

07.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายปากขนางน้ําหลุม ถึง ห้วยน้ําใส 
หมูที่ 8

จํานวน 398,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายปากขนางน้ําหลุม ถึง ห้วย
น้ําใส หมูที่ 8  กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 520 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 50 หน้า 68    

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:25 หน้า : 54/86



08.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากหมูที่ 9 ถึง คุ้มหนองน้ําขาว บ้าน
นายแฉล้ม กิที หมูที่ 9

จํานวน 387,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.จากหมูที่ 9 ถึง คุ้มหนองน้ํา
ขาว บ้านนายแฉล้ม  กิที หมูที่ 9
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 600 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 53 หน้า 69    

09.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายริมแมน้ําป่าสัก หมูที่ 11 จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายริมแมน้ําป่าสัก หมูที่ 11
กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 640 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 65 หน้า 71    
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10.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 1 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 1 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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11.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 2 จํานวน 360,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 2 
จํานวน 26  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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12.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 3 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 3 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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13.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 4 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 4 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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14.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 5 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 5 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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15.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 6 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 6 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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16.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 7 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 7 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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17.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 8 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 8 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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18.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 9 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 9 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    
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19.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 10 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 10 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:25 หน้า : 65/86



20.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ชนิดโซลาเซลล หมูที่ 11 จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลลในพื้นที่หมูที่ 11 
จํานวน  10  จุด  มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเคียงบัญชีนวัตกรรม
ไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยว  1
  ชุด  ดังนี้
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 200 วัตต ประกอบด้วย ชุดโคม กลองควบ
คุม และแบตเตอรี่ ได้รับการประกอบอยูในชุดเดียวกัน จํานวน 1
  ชุด
-แผงพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  1  แผง
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบที่ อบต.ดง
มูลเหล็ก
-เป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
  กําหนด จํานวน  1  ต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 89 หน้า 76    

21.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 จํานวน 400,950 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน หมู
ที่  3
โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 41 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.382 เมตร
จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 36 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.402 เมตร
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 18 หน้า 63    
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22.โครงการลอกคลองสงน้ําประปา (บ้านนางจวน แก้วมูล) หมูที่ 5 จํานวน 134,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาลอกคลองสงน้ําประปา (บ้านนางจวน แก้วมูล) 
หมูที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ชวงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร รวมลึก 2 เมตร หรือมีคิว
ดินไมน้อยกวา 1,300 ลบ.ม.
-ชวงที่ 2  กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร รวมลึก 1.5 เมตร หรือมี
คิวดิน ไมน้อยกวา 416 ลบ.ม.
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 225 หน้า 100 

23.โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม (บ้านนางสมบูรณ แก้วมนตรี) 
หมูที่ 6

จํานวน 276,660 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอลอดเหลี่ยม (บ้านนางสมบูรณ แก้ว
มนตรี) หมูที่ 6 ขนาด 1 ชองทางน้ําไหล กว้าง 2.40 เมตร 
สูง 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 178 หน้า  92  

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:25 หน้า : 67/86



24.โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น "สระหลวง"ทิศตะวันตกของวัดศรีป่า
สัก หมูที่ 10

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายน้ําล้น "สระหลวง" ทิศตะวันตกของวัด
ศรีป่าสัก หมูที่ 10  สันฝายกว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 0.50
 เมตร ผนังข้างสูง 1.5 เมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 236 หน้า 102    

25.โครงการกอสร้างฝาย ปด - เปด "หลวงพอโต" หมูที่ 10 จํานวน 269,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายปด - เปด "หลองพอโต หมูที่ 10 
สันฝายกว้าง  11 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 2.50
 เมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 237 หน้า 102 

งบเงินอุดหนุน รวม 29,910 บาท
เงินอุดหนุน รวม 29,910 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

01.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา จากบ้านนางเจริญทัดชอมวง ถึง 
บ้านนางสีแพร คําโสม หมูที่ 10

จํานวน 29,910 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจาก
บ้านนางเจริญ ทัดชอมวง ถึง บ้านนางสีแพร คําโสม หมูที่ 10
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 131 หน้า 84    
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 484,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 484,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 484,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 404,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการกําจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.โครงการลดขยะแบบมีสวนรวมตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการลดขยะแบบมี
สวนรวมตําบลดงมูลเหล็ก เชน คาวัสดุ คาวิทยากร คาไวนิล ฯลฯ
-ตามพระราชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตน
เอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้ (16) สง
เสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (17) การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67  (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทาง
เดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3
) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 29 หน้า 120    
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02.โครงการลอกรางระบายน้ําตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการลอกรางระบาย
น้ําตําบลดงมูลเหล็ก
-ตามพระราชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตน
เอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้ (16) สง
เสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (17) การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67  (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทาง
เดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 30 หน้า 121    
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03.โครงการกําจัดวัชพืชลุมน้ําตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการกําจัดวัชพืชลุม
น้ําคลองไม้แดงและคลองภายในตําบลดงมูลเหล็ก เชน คาวัสดุ คา
จ้างเหมา คาไวนิล ฯลฯ
-ตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 16 ให้องคการบริหาร
สวนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (2) การจัดให้มี
และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทาง
ระบายน้ํา (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย และ (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดตอ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 31 หน้า 121    

 
04.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ เชน คาวัสดุ คาน้ําดื่ม คาไวนิล คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 35 หน้า 122    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสตรีในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสตรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
สิทธิสตรีในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสตรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 2 หน้า 143    
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02.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเด็ก และเยาวชน
ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
สิทธิและการแก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 1 หน้า 143    

 
03.โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มี
รายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 3 หน้า 145    
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05.โครงการสงเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 19 หน้า 147    

06.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 20 หน้า 147    
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเมือง
เพชรบูรณ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอเมืองเพชรบูรณ (ศป.ปส.อ.เมืองเพชรบูรณ)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 18 หน้า 147    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (14) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 1 หน้า 149    

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:25 หน้า : 76/86



02.โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ 2 หน้า 149    

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

01.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขาม
หวาน นครบาลเพชรบูรณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 13 หน้า 151    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต
และวันผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 4 หน้า 149    

02.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแขงขันเรือยาวประจําป จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแขงขันเรือ
ยาวประจําป
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 5 หน้า 150    
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03.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ  8 หน้า 150    

04.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 9 หน้า 150    

05.โครงการจัดงานปดทองหลวงพอทั่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานปดทองหลวงพอทั่ง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ 11 หน้า  151    
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06.โครงการศิลปวัฒนธรรมประเพณีทําบุญเบิกบ้านประเพณีปดทอง
หลวงพอบารมี หมูที่ 6

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการบุญเบิกบ้าน หมูที่ 6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ 21 หน้า 148    

07.โครงการบุญเบิกบ้าน หมูที่ 11 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการบุญเบิกบ้าน หมูที่ 11
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 ) ข้อ 22 หน้า 148    

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,400 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 8,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 61,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ในกิจการ ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ไม้บรรทัด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน เมล็ดพันธุพืชตางๆ สารเคมี
ทางการเกษตร ดินเกษตร ต้นไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใช้ในกิจการ ของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชน ไม้ทําป้าย สี พูกัน ผ้าสําหรับ
เขียนป้าย ฟลม ถานกล้องถายรูป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,443,130 บาท

งบกลาง รวม 19,443,130 บาท
งบกลาง รวม 19,443,130 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 273,870 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ5 
ของคาจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,456,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 4 หน้า 141

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,379,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 5 หน้า 141 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 99,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ในตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6708 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 ) ข้อ 6 หน้า 142

วันที่พิมพ : 21/8/2563  13:43:25 หน้า : 83/86



สํารองจาย จํานวน 407,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินกรณีจําเป็นเรงดวนชวยเหลือบรรเทาความเดือด
ร้อนของผู้ประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน อุทกภัย, ภัยแล้ง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
/ว 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0891.2
/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.4
/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

01.เงินสมทบกองทุน(กองบุญ)สวัสดิการชุมชนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 352,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบของกองทุน (กองบุญ) สวัสดิการชุมชน
ตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4) ข้อ 1 หน้า 152    

02.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลดง
มูลเหล็ก

จํานวน 213,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลดงมูลเหล็ก
-เพื่อเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนการบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4) ข้อ 1 หน้า 131
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 244,820 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถายโอน จํานวน 4,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถายโอน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500
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