
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก

อําเภอเมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,040,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,144,810 บาท
งบกลาง รวม 21,144,810 บาท

งบกลาง รวม 21,144,810 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 288,000 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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,520 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
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,782,400 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 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 4 หน้า 151

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,350,400 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 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 5 หน้า 151

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 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 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 6 หน้า 152
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เงินสํารองจาย จํานวน 605,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้
-เพื่อจายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 Covid-19 ตําบลดงมูลเหล็ก 
-ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4044 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการใช้จายงบ
ประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-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
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-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

  

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถายโอน (ช.ค.บ.) จํานวน 4,844 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถายโอน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500

เงินสมทบกองทุน (กองบุญ) สวัสดิการชุมชนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 306,000 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 6) พ.ศ. 2564 ข้อ 1 หน้า 162    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 492,546 บาท
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-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

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก

จํานวน 213,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามหลักเกณฑการสนับสนุนการบริหารงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 1 หน้า 141
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,315,120 บาท

งบบุคลากร รวม 8,061,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

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

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 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
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,059,200 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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,317,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,445,560 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ระดับชํานาญ
การพิเศษ 
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอเมืองเพชรบูรณ ที่ พช 0023.6/ว 683
 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล พ.ศ. 2564

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,439,640 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,128,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,085,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 800,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 64,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 628,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 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 หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการคนดี  มีคุณธรรม สร้างสรรคสังคม จํานวน 5,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2564 ข้อ  7  หน้า  160    

โครงการคาใช้จายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต
.

จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการคาใช้จายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเพชรบูรณ ดวนที่สุด ที่ ลต(พช) 0002/ว 89 ลงวันที่ 13
 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก พ.ศ. 2561-2565  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
) พ.ศ. 2564 ข้อ 14 หน้า 165
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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 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 10 หน้า 155

ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

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

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทองคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  อินเตอรเน็ต ฯลฯ
ขององคการบริหารสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 109,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 39,700 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู (ราคารวมติดตั้ง) จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 39,700 บาท 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 ข้อ 10.6.1 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 181 หน้า 195

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 4
 ชุดๆ ละ 2,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นไมโครโฟนแบบมือถือ ชนิด Dynamic
-เหมาะสมสําหรับใช้ในการปราศรัย
-ด้ามจับทําด้วย ZINC-Diecast ซึ่งแข็งแรง ทนทาน
-มีสวิทซเปิด/ปิดไมโครโฟน
-คอจับไมโครโฟนเป็นอุปกรณมาตรฐาน
-มีสายพร้อมปลั๊กยาว 10 เมตร มาพร้อมไมโครโฟน
-มุมการรับเสียงชนิด Unidirectional 
-ความต้านทาน 600 โอหม
-ความไวของไมโครโฟน -55dB
-ตอบสนองความถี่ไมน้อยกวา 50Hz -12,000 Hz
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 183 หน้า 195
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ไมโครโฟนแบบไร้สาย จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟนแบบไร้สาย จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ชุดไมคลอยแบบมือถือคู มีมุมรับสัญญาณด้านหน้าอยางเดียว
-ความถี่ UHF (803-806 MHz)
-อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน 100 dB
-คาความเพี้ยนน้อยกวา 0.5 %
-ตอบสนองความถี่ 40 Hz-20KHz
-ชองตอสัญญาณเสียง
เอาทพุท 1/4"  Unbalance Output (Mixout) 
และ XLR Balance Output (A-B)
-ตัวไมโครโฟนใช้แบบเตอรี่ขนาด AA จํานวน 2 ก้อน (ใช้ได้ทั้ง
ถานอัลคาไลน หรือ Rechargeable)
-ชารจไฟด้วยสาย Micro -USB แบบเดียวกับมือถือ โดยสามารถ
ชารจไฟที่ตัวเครื่องรับสัญญาณ หรือชารจไฟผาน Power Bank มี
ไฟแสดงสถานะการชารจไฟ และใช้งานได้ตอเนื่อง 8 ชั่วโมง
-ระยะการรับ-สงสัญญาณ 60 เมตร (พื้นที่โลง)
-บรรจุในกลองอยางดี
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 182 หน้า 195

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่อง (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
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แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
1.)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2.)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
3.)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่  12 พฤษภาคม  2563  ข้อ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
)  ข้อ 175 หน้า 194

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) ฯลฯ
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 50
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 -2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 186 หน้า 196

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 62 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 187 หน้า 196
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 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 6
 ) พ.ศ. 2564 ข้อ 16 หน้า 166    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 698,960 บาท
งบบุคลากร รวม 606,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 606,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 184,320 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน ให้พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 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 หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,378,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,987,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,987,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,447,680 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,520 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อ ให้แกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มี
สิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 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 หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญตาง ๆ และ
คาใช้จายเกี่ยวเนื่องรวมคาบริการ คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
รับรองบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่เข้ารวมต้อนรับ
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมายหรือ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนรวม
ถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวม
ประชุม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดทําโครงการจัดทํา
แผนที่และทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 080.3/ว
 48 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ  1 หน้า  142

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 830,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับครุภัณฑตาง ๆ
 ที่ใช้ในกิจการของ อบต.และสําหรับพนหมอกควันยุงลายในเขต 
อบต. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนดีวีดี วัสดุ
เชื่อมตอคอมพิวเตอร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ําดื่มที่สะอาด เพื่อบริการ
ประชาชน หรือผู้มาติดตอราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 182,320 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 182,320 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 6,500 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 195 หน้า 197

เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 23,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 8
 ตัว ๆ ละ 2,890 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 194 หน้า 197

ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ชั้นเก็บแฟ้ม จํานวน 40 ชอง จํานวน 2
 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 192 หน้า 196
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ตู้บานเลื่อนสูงกระจก+ทึบ จํานวน 8,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนชนิดสูงมีกระจก+ทึบ จํานวน 1
 ตู้ ๆ ละ 8,500 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 193 หน้า 197

โทรศัพทมือถือ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือ พร้อมเบอร
โทร จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 190 หน้า 196

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 54,700 บาท

-เพื่อจัดซื้อจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี โดยมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2563
 ข้อ 8.8.3
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 191 หน้า 196

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2  จํานวน 2 เครื่อง (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- 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 12 MB
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-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
1.)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2.)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
3.)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 -เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่  12 พฤษภาคม  2563  ข้อ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
)  ข้อ 189 หน้า 196

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 715,720 บาท

งบบุคลากร รวม 705,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 705,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 225,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปีใหม

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ประกอบ
ด้วย คาใช้สอย อปพร. คาจัดทําป้ายไวนิล และคาใช้จายอื่น ๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 1 หน้า 147
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โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประกอบ
ด้วย คาใช้สอย อปพร. คาจัดทําป้ายไวนิล และคาใช้จายอื่น ๆ
 ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 2 หน้า 147

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร.
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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-โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธเบอรโทรฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธเบอรโทรฉุกเฉิน ประกอบด้วย
-คาป้ายอะครีลิค
-สติกเกอรเบอรโทรฉุกเฉิน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 17 หน้า 150

-โครงการติดตั้งกระจกโค้ง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ติดตั้งกระจก
โค้ง ประกอบด้วย
-คากระจกโค้งจราจร
-คาวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 9 หน้า 148

-โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 5 หน้า 147
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-โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-คาตอบแทนวิทยากร
-คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 หมวดที่ 2 คาใช้จายในการฝึกอบรม สวนที่ 1 คาใช้จาย
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 19 หน้า 150

-โครงการรณรงคป้องกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
อัคคีภัย ประกอบด้วย คาจัดทําป้ายไวนิล คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 3 หน้า 147
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,533,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,240,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,240,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 429,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานครู
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 709,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 33,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,400 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาวด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 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 หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบลงทุน รวม 259,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 259,620 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พลาสติกสําหรับเด็ก จํานวน 3,480 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสําหรับเด็ก จํานวน 30
  ตัวๆ ละ 116 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 202 หน้า 198
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เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 2,890 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 2,890 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 196  หน้า 197

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 111,200 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมคาติด
ตั้ง) จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 27,800 บาท เป็นเงิน 111,200 บาท
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 ข้อ 10.6.1 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 203 หน้า 198

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 5,900 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 1 หลัง หลัง
ละ 5,900 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 199 หน้า 197

โต๊ะปฏิบัติงานรูปตัว L จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานรูปตัว L จํานวน 1 ชุด ชุด
ละ 6,900 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 197 หน้า 197

โต๊ะพับเคลือบฟอเมก้า จํานวน 9,600 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับเคลือบฟอเมก้า ขนาด 60x120x75
 ซม. จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 -2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 201 หน้า 198
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ครุภัณฑการเกษตร

ปัมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 14,000
 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 214 หน้า 199

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องขยายไร้สาย จํานวน 26,750 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายไร้สาย แบบเคลื่อน
ที่ กําลัง AC 220v/50-60  Hz  กําลังขับ 10 วัตต กําลังสง 10 มิ
ลลิวัตต ระยะหาง 35 เมตร จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,350
 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 210 หน้า 199

ตู้ลําโพงล้อลาก จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้ลําโพงล้อลาก มีแอมปในตัว ขนาด 15
 นิ้ว กําลัง 500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท (ราคา
ตามราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 211 หน้า 199
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15
 กิโลกรัม จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้
-เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไมน้อยกวาที่กําหนด
-เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
-มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 ข้อ 6.10.1
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 208 หน้า 198 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบ 1
 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Menory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB ฯลฯ
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 7
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 204 หน้า 198
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 12,900 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) ฯลฯ
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 42
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 -2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 206 หน้า 198

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 62
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 205 หน้า 198
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,956,950 บาท
งบบุคลากร รวม 1,794,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,794,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 981,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานครู
ประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นพนักงาน
ครูประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะของพนักงานครู
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 684,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,940 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,810,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,400 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มี
สิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,441,050 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 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 หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการชวยเหลือคาใช้จายในการศึกษาของนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการชวยเหลือคาใช้จายในการศึกษา
ของนักเรียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 20 หน้า 118

โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและผลงานวิชาการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูและผลงานวิชาการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 10 หน้า 116
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โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใสใจสุขอนามัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส
ใจสุขอนามัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 3 หน้า 114

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 12 หน้า 116
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โครงการสงเสริมโภชนาการเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการ
เด็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 11 หน้า 116

โครงการสงเสริมสิ่งแวดล้อมให้รมรื่นและปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสิ่งแวดล้อม
ให้รมรื่นและปลอดภัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 4 หน้า 114
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,151,050 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ดังนี้
14.1 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 150 คน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 771,750 บาท
14.2 คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 150 คน อัตราคนละ 1,700
 บาทตอคน เป็นเงิน 255,000 บาท
14.3 คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3
-5 ปี) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 200 บาทตอปี เป็น
เงิน 22,000 บาท
14.4 คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 200 บาท เป็น
เงิน 22,000 บาท
14.5 คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 300 บาทตอ
ปี เป็นเงิน 33,000 บาท
14.6 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 110 คน อัตราคนละ 430 บาทตอ
ปี เป็นเงิน 47,300 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 18 หน้า 118
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โครงการสวัสดิการรถรับสงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสวัสดิการรถรับสงเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 17 หน้า 118

โครงการหนูน้อยเรียนรู้มารยาทไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้
มารยาทไทย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 2 หน้า 114
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โครงการหนูน้อยและครูเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหนูน้อยและครูเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 5 หน้า 115

ค่าวัสดุ รวม 1,360,600 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,360,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ของ อบต.ดงมูลเหล็ก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
2.เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที่ของ อบต.ดงมูลเหล็ก จํานวน 560 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
รวมจํานวน 710 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
-เป้นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,352,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1
-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบลดงมูล
เหล็ก จํานวน 5 แหง จํานวน 560 คน อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 2,352,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 36 หน้า 122

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,105,890 บาท

งบบุคลากร รวม 1,720,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,720,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 574,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,022,880 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 81,420 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 734,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินคาป่วยการให้กับอาสาสมัครนักบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 144,000 บาท
- คนละ 6,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  72,000 บาท จํานวน 2
 คน  รวมเป็นเงิน 144,000 บาท
-ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21
 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท.

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 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 หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเยาวชนตําบลดงมูล
เหล็ก

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการป้องกันโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธในเยาวชนตําบลดงมูลเหล็ก เชน คา
วิทยากร คาวัสดุ คาอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับ
การอบรม คาไวนิล ฯลฯ
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การ
กระจายอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้ (16) สงเสริมการมี
สวนรวมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่น (19 ) การสาธารณ
สุข การอนามัยและครอบครัว และการรักษาพยาบาล และ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดตอ (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 24 หน้า 129
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีน คาสํารวจ คาวัสดุ คา
อาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับการอบรม คาไวนิล ฯลฯ
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2902 ลงวันที่ 22
 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปี 2561 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี แจ้งการจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว เพื่อดําเนินการป้องกันควบคุมโรค โดยสนับสนุน
เป็นคาวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณในการฉีด และตามอํานาจหน้าที่
ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (19 ) การสาธารณสุข การ
อนามัยและครอบครัว และการรักษาพยาบาล (21) การควบคุม
การเลี้ยงสัตว และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับ
โรคติดตอ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 28 หน้า 130   
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โครงการอาหารสะอาดถูกหลักอนามัยไร้สารปนเปอนตําบลดงมูล
เหล็ก

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอาหารสะอาด
ถูกหลักอนามัยไร้สารปนเปอนตําบลดงมูลเหล็ก เชน คา
วิทยากร คาวัสดุ คาอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับ
การอบรม คาไวนิล ฯลฯ
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การ
กระจายอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้ (16) สงเสริมการมี
สวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (19 ) การสาธารณ
สุข การอนามัยและครอบครัว และการรักษาพยาบาล และ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดตอ (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 11 หน้า 127

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 431,390 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 431,390 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 2,890 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 2,890 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 177 หน้า 194

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 27,800 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 27,800 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง)
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 ข้อ 10.6.1 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 216 หน้า 200

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 11,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 2 หลัง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-มือจับแบบเจาะผนัง (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 101 หน้า 184

โต๊ะปฏิบัติงานตัว 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 6
)  พ.ศ. 2564 ข้อ 176 หน้า 194  
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ครุภัณฑกีฬา

โครงการเครื่องออกกําลังกายในหมูบ้าน หมูที่ 11 จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง ภายในหมู
บ้าน หมู 11 บ้านทากกตาล  รายละเอียดเป็นไปตามรูปแบบ
ที่ อบต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 74 หน้า 140

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายของชุมชน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง ภายในหมู
บ้าน หมู 6 บ้านทากกตาล  รายละเอียดเป็นไปตามรูปแบบที่ อบ
ต.ดงมูลเหล็ก กําหนด
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 75 หน้า 140
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรประมวลผล 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 6)  พ.ศ
. 2564 ข้อ 167 หน้า 193 

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

โครงการพระราชดําริด้านการสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านการสาธารณ
สุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขตามพระราชดําริด้านการ
สาธารณสุขโดยสนับสนุนให้คณะกรรมการหมูบ้าน หมูละ 20,000
 บาท จํานวน 11 หมูบ้าน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 73 หน้า 139
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 825,550 บาท

งบบุคลากร รวม 740,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 740,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 375,480 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ระดับชํานาญ
การพิเศษ 
-เป็นไปตามหนังสืออําเภอเมืองเพชรบูรณ ที่ พช 0023.6/ว 683
 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล พ.ศ. 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,920 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 65,150 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,150 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้โชว จํานวน 16,750 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้โชว จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 16,750
 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 105 หน้า 184

โต๊ะปฏิบัติงานตัว L จํานวน 6,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสําหรับผู้ปฏิบัติงานรูปตัว L จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 179 หน้า 195

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ติดตั้งระบบเครื่องเสียงโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 41,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อระบบเครื่องเสียงโรงเรียนผู้สูง
อายุ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ลําโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง เพาเวอรในตัว จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท พร้อมขาตั้งลําโพง  
2.ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 5,000 บาท
-เป็นไมโครโฟนแบบมือถือ ชนิด Dynamic
-เหมาะสมสําหรับใช้ในการปราศรัย
-ด้ามจับทําด้วย ZINC-Diecast ซึ่งแข็งแรง ทนทาน
-มีสวิทซเปิด/ปิดไมโครโฟน
-คอจับไมโครโฟนเป็นอุปกรณมาตรฐาน
-มีสายพร้อมปลั๊กยาว 10 เมตร มาพร้อมไมโครโฟน
-มุมการรับเสียงชนิด Unidirectional 
-ความต้านทาน 600 โอหม
-ความไวของไมโครโฟน -55dB
-ตอบสนองความถี่ไมน้อยกวา 50Hz -12,000 Hz
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(ราคาตามราคาท้องตลาด)
3.ไมโครโฟนแบบไร้สาย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-ชุดไมคลอยแบบมือถือคู มีมุมรับสัญญาณด้านหน้าอยางเดียว
-ความถี่ UHF (803-806 MHz)
-อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน 100 dB
-คาความเพี้ยนน้อยกวา 0.5 %
-ตอบสนองความถี่ 40 Hz-20KHz
-ชองตอสัญญาณเสียง
เอาทพุท 1/4"  Unbalance Output (Mixout) 
และ XLR Balance Output (A-B)
-ตัวไมโครโฟนใช้แบบเตอรี่ขนาด AA จํานวน 2 ก้อน (ใช้ได้ทั้ง
ถานอัลคาไลน หรือ Rechargeable)
-ชารจไฟด้วยสาย Micro -USB แบบเดียวกับมือถือ โดยสามารถ
ชารจไฟที่ตัวเครื่องรับสัญญาณ หรือชารจไฟผาน Power Bank มี
ไฟแสดงสถานะการชารจไฟ และใช้งานได้ตอเนื่อง 8 ชั่วโมง
-ระยะการรับ-สงสัญญาณ 60 เมตร (พื้นที่โลง)
-บรรจุในกลองอยางดี
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 185 หน้า 195

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคนไทยใจอาสา จํานวน 10,000 บาท
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-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 6
 ) พ.ศ. 2564 ข้อ 2 หน้า 151    

โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการให้ได้มีรายได้ จํานวน 10,000 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 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 3 หน้า 151   
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โครงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน 10,000 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 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 1 หน้า 151    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการกําจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดวัชพืชลุมน้ําตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการกําจัดวัชพืชลุม
น้ําตําบลดงมูลเหล็ก เชน คาวัสดุ คาจ้างเหมา คาไวนิล ฯลฯ
-ตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องคการบริหาร
สวนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (2) การจัดให้
มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (17) การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18
) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย และ (29) การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทาง
บก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่
สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล มาตรา 68 (1) ให้มีน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (3) จัดให้มีและบํารุง
รักษาทางระบายน้ํา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 31 หน้า 131
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โครงการลดขยะในครัวเรือนแบบมีสวนรวมตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการลดขยะในครัว
เรือนแบบมีสวนรวมตําบลดงมูลเหล็ก เชน คาวิทยากร คาวัสดุ คา
อาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับการอบรม คาไวนิล ฯลฯ
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การ
กระจายอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้ (16) สงเสริมการมี
สวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การ
กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19 ) การสาธารณสุข การ
อนามัยและครอบครัว และการรักษาพยาบาล และตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 มาตรา 67 (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน และที่
สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันและระงับ
โรคติดตอ 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 1.)ดําเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสูระบบการ
กําจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะ
มูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 2.)ร้อยละ 100 ของสวนราชการ สถาน
ศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ จัด
กิจกรรมการลดขยะและคัดแยกขยะมูลหรือการนําไปใช้
ประโยชน 3.)ร้อยละ 40 ของหมูบ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็น
ต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 29 หน้า 130
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ จํานวน 10,000 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 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 3 หน้า 153    

โครงการสงเสริมอาชีพการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนทั่วไป ให้มีรายได้
-เพื่อสงเสริมอาชีพและใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 19 หน้า 157
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โครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพให้เยาวชนมีรายได้ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพให้เยาวชนมีราย
ได้
-เพื่อสงเสริมอาชีพและใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2564 ข้อ 13 หน้า 155

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเด็ก และเยาวชนใน
การแก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน

จํานวน 10,000 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 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 1 หน้า 153   

วันที่พิมพ : 17/9/2564  09:58:42 หน้า : 69/85



โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสตรีในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสตรี

จํานวน 10,000 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 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 2 หน้า 153    

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (14)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงานแขงขันกีฬาและสงนักเรียนเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 1 หน้า 159
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 )  พ.ศ
. 2564 ข้อ 2 หน้า 159

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานปิดทองหลวงพอทั่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานปิดทองหลวงพอทั่ง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดงานแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 11 หน้า 161
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดงานแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 9 หน้า 160

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,621,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,078,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,078,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 676,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 468,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 33,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่
มีสิทธิตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 280,000 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 หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็น คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบล ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เป็น คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม ประชุม และสัมมนา หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่ใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งบลงทุน รวม 74,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะปฎิบัติงานตัว L จํานวน 6,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานตัว L จํานวน 1 ชุด (ราคา
ตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 221 หน้า 200

โต๊ะปฎิบัติงานสําหรับผู้ปฎิบัติงาน จํานวน 3,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,900
 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 219 หน้า 200

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะทางไฟเบอรกลาส จํานวน 11,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอรกลาส โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
-ขนาดยาว 50 เมตร จํานวน 2 ม้วน ๆ ละ 2,200 บาท เป็น
เงิน 4,400 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 222 หน้า 201
-ขนาดยาว 60 เมตร จํานวน 1 ม้วน ๆ ละ 3,000 บาท (ราคาตาม
ราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 223 หน้า 201
-ขนาดยาว 100 เมตร จํานวน 1 ม้วน ๆ ละ 4,500 บาท (ราคา
ตามราคาท้องตลาด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 224 หน้า 201
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- 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
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
1.)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2.)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3.)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่  12 พฤษภาคม  2563 ข้อ 7
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564  ข้อ 217 หน้า 200  

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
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พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
1.)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2.)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
3.)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 -เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่  12 พฤษภาคม  2563  ข้อ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2564 ข้อ 218 หน้า 200  
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งานก่อสร้าง รวม 4,817,800 บาท
งบลงทุน รวม 4,817,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,817,800 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางคํามูล เรืองศรี หมูที่ 6 จํานวน 70,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางคํามูล เรืองศรี หมู
ที่ 6  กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 128 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 277 หน้า 110

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางฉลอม ศรีดี หมูที่ 1 จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางฉลอม ศรีดี หมู
ที่ 1  กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 240 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 253 หน้า 105

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางฝัน ชางทอง หมูที่ 3 จํานวน 395,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางฝัน ชางทอง หมู
ที่ 3  กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 720 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 15 หน้า 62
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางหนูประเดิม พั่วทัด หมูที่ 6 จํานวน 222,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางหนูประเดิม พั่ว
ทัด หมูที่ 6  กว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมน้อยกวา 404 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 276 หน้า 110

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจตุรงค อินปาน หมูที่ 7 จํานวน 314,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจตุรงค อิน
ปาน หมูที่ 7  กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 572 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 127 หน้า 84

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจรัล ก้อนทอง ถึง บ้านนาง
กิตธารักษ ทิแดง หมูที่ 4

จํานวน 439,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจรัล ก้อน
ทอง ถึง บ้านนางกิตธารักษ ทิแดง หมูที่ 4  กว้าง 4
 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อย
กวา 792 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดง
มูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 262 หน้า 107
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเริ่ม ก้อนทอง หมูที่ 1 จํานวน 264,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเริ่ม ก้อนทอง หมู
ที่ 1  กว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 476 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564  ข้อ 257 หน้า 106

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวี สีคํา ถึง บ้านนายหํา 
บรรเทา หมูที่ 6

จํานวน 73,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวี สีคํา ถึง บ้าน
นายหํา บรรเทา หมูที่ 6  กว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15
 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 132 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 125 หน้า 83

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านนายโหยก เอี่ยมมา หมู
ที่ 1

จํานวน 139,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านนาย
โหยก เอี่ยมมา หมูที่ 1  กว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 ม
.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 248 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 254 หน้า 106

วันที่พิมพ : 17/9/2564  09:58:43 หน้า : 81/85



โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนัด ทัดชอมวง หมูที่ 5 จํานวน 398,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายนัด ทัดชอมวง หมู
ที่ 5  กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล
.ไมน้อยกวา 700 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 122 หน้า 83

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายฟารมไก นายสมจิตร ใจนิ่ม หมูที่ 8 จํานวน 395,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายฟารมไก นายสมจิตร ใจ
นิ่ม หมูที่ 8  กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมน้อยกวา 720 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 284 หน้า 111

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายริมแมน้ําป่าสัก หมูที่ 11 จํานวน 398,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายริมแมน้ําป่าสัก หมูที่ 11
 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
น้อยกวา 720 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 65 หน้า 71
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โครงการกอสร้างฝายกั้นน้ําสวนผึ้งหลวง หมูที่ 10 จํานวน 686,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายกั้นน้ําสวนผึ้งหลวง หมูที่ 10  สัน
ฝายกว้าง 27 เมตร สันฝายสูง 3.6 เมตร ผนังข้างสูง 4 เมตร ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 251 หน้า 105

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้น ตรงบ้านนายออน แกนแก้ว หมูที่ 9 จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายน้ําล้น ตรงบ้านนายออน แกนแก้ว หมู
ที่ 9  สันฝายกว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.20 เมตร ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564  ข้อ 287 หน้า 112

โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก จํานวน 464,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูล
เหล็ก  ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก  พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ) พ.ศ
. 2564 ข้อ 1 หน้า 169
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,400 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 8,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 31,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,800 บาท

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 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 ฟิลม ถานกล้องถายรูป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
-หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4
 เมษายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6)  พ.ศ
. 2564 ข้อ 20 หน้า 157
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