
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก

อําเภอ เมืองเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,572,320 บาท

งบบุคลากร รวม 9,905,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,872,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายก อบต.และรองนายก อบต.ดงมูลเหล็ก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายก อบต.และรอง
นายก อบต.ดงมูลเหล็ก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก อบต.ดงมูลเหล็ก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก  อบต.ดงมูลเหล็ก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,158,440 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก ประธานสภา, รองประธาน
สภา, สมาชิก อบต.และเลขานุการสภา อบต.ดงมูลเหล็ก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,033,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,701,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงด้านพัสดุ
เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,855,680 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,595,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,408,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 958,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร.
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 351,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน นายก อบต.และผู้มี
สิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 787,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 374,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบแปลน เอกสารสอบ
ราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือพิมพของ อบต. 
คาโฆษณาแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ โทรทัศน ฯลฯ 
คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม

02. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ประกอบด้วย คาไวนิล คาจัดดอกไม้และตกแตงเวที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 131  ลําดับที่ 10
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03.โครงการคาใช้จายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต. จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการคาใช้จายเกี่ยวกับการเลือก
ตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก พ.ศ
. 2561-2565  หน้าที่ 140 ลําดับที่ 14

05.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร ยุค 4.0 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
การใช้คอมพิวเตอร ยุค 4.0
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 140  ลําดับที่ 11

06.โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรคสังคม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรคสังคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 7

ค่าสาธารณูปโภค รวม 399,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และคาไฟฟ้า
หอกระจายขาวไร้สาย ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสงเอกสาร ธนาณัติ คาจัดซื้อไปรษณียบัตร ฯลฯ ใช้สําหรับ
กิจการองคการบริหารสวนตําบล
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
ขององคการบริหารสวนตําบล

งบลงทุน รวม 56,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง มี
คุณสมบัติดังนี้
ตู้เหล็กบานเลื่อนใส บ้านเลื่อนเป็นกระจก 2 บาน
พร้อมกุญแจล้อค
มีแผนชั้นวาง 2 แผน
สามารถปรับระดับสูง ต่ําได้
ขนาดกว้าง 14* ยาว 146.5 สูง 87.9 ซม.
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 146 ลําดับที่ 26
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

01.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1.เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2.มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4ไมน้อย
กวา 20 หน้า ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอหน้าที่ (ipm)
4.มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10
หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
5.มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
6.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ
วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 151 ลําดับที่ 62
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02. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 3 จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 3
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา
50 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อยกวา 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 161 ลําดับที่ 133

03.กลองแปลงสัญญาณ HDMI Capture จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคา กลองแปลงสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.อินพุต: อินเทอรเฟซอินพุตของสัญญาณ HDMI รอง
รับ 1080 P 60 fps
2.Output: การวนซ้ําผานสวนตอประสาน สัญญาณ HDMI ที่ได้รับจะถูก
สงไปยังอุปกรณอื่นโดยไมต้องดําเนินการ
3.MIC: อินเตอรเฟสไมโครโฟนที่สามารถบันทึกเสียงได้
4.USB: อินเทอรเฟซ USB ซึ่งอุปกรณจับภาพสามารถเชื่อมตอกับอิน
เทอรเฟซ USB 3.0 บนคอมพิวเตอร
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 162 ลําดับที่ 135
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

01.โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 141 ลําดับที่ 16

งานบริหารงานคลัง รวม 974,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 970,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบแปลน เอกสารสอบ
ราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือพิมพของ อบต. คาโฆษณาเผยแพร
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ โทรทัศน  คาจ้างเหมาบริการแรง
งาน จ้างทําของ จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ พิมพเอกสาร คาใช้จาย
เกี่ยวเนื่องรวมคาบริการ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการรับรองบุคคล คณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รวมต้อนรับ
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงผู้เข้ารวมประชุม
อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจัด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม

02.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 080.3/ว 48 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ในกิจการ อบต
. เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวด ถังขยะ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับครุภัณฑตางๆ ที่ใช้ในกิจการ
ของ อบต.และสําหรับพนหมอกควันยุงลายในเขต อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนดีวีดี วัสดุเชื่อมตอ
คอมพิวเตอร ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ําดื่มที่สะอาด เพื่อบริการประชาชน หรือผู้มา
ติดตอราชการ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 4,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

01.อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค จํานวน 6 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยวา 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interfce) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 162 ลําดับที่ 138

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 714,280 บาท

งบบุคลากร รวม 674,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 674,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างมาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ประกอบด้วย คาใช้สอย อปพร. คาจัดทํา
ป้ายไวนิล และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 
ลงวันที่ 1634 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561 -2565  หน้าที่ 123 ลําดับที่ 1
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02. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างมาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประกอบด้วย คาใช้สอย อปพร. คา
จัดทําป้ายไวนิล และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 
ลงวันที่ 1634 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 2 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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02. โครงการรณรงคป้องกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันอัคคีภัย ประกอบ
ด้วย คาจัดทําป้ายไวนิล คาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่  22  กันยายน  2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 123 ลําดับที่ 3

03.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประกอบด้วย คาจัดทําป้ายไวนิล คาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่  22  กันยายน  2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 123ลําดับที่ 5

04.โครงการให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้า
ภายในครัวเรือน ประกอบด้วย คาจัดทําป้ายไวนิล คาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 7
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05.โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัย ประกอบด้วย คาจัดทําป้ายไวนิล คาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 8

06.โครงการติดตั้งกระจกโค้ง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการติดตั้งกระจกโค้ง ประกอบ
ด้วย คาจัดทําป้ายไวนิล คาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 124  ลําดับที่ 9

07.โครงการตรวจเช็คสายไฟ ปลอดภัยทุกบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจเช็คสายไฟ ปลอดภัย
ทุกบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 10
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08.โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตําบล จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายใน
ตําบล
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 11

09.โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธเบอรโทรฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ เบอรโทรฉุกเฉิน
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 17

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,003,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,788,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,788,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,286,040 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานครูประจําปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 63,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะของพนักงานครู
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,318,440 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,660 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 

งบดําเนินงาน รวม 163,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 122,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบแปลน เอกสารสอบ
ราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือพิมพของ อบต. 
คาโฆษณาแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ โทรทัศน ฯลฯ 
คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจัด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

01.เก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 6 ตัว
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 161 ลําดับที่ 127

02.ตู้อลูมิเนียมเอนกประสงค จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้อลูมิเนียมเอนกประสงค จํานวน 2 หลัง มีคุณลักษณะดังนี้
-ตู้อลูมิเนียมเอนกประสงค (มีล้อ)
-ขนาด 75.5 x 35 x 120 ซม.
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 161ลําดับที่ 130
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03.โต๊ะไม้ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะไม้ จํานวน 6 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้
-โต๊ะไม้ TOP หนา 35 mm.
-โครงขา เหล็ก 1 x3 นิ้ว
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 161 ลําดับที่ 131

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,180,460 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,670,460 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,304,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพโทรทัศน คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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02.โครงการหนูน้อยเรียนรู้มารยาทไทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้มารยาทไทย โดย
มีคาใช้จาย ประกอบด้วยคาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
มารยาทไทย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) และพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561 - 2565  หน้าที่ 90 ลําดับที่ 2

03.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใสใจสุขอนามัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใสใจ
สุขอนามัย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) และพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561 - 2565  หน้าที่ 90 ลําดับที่ 3

04.โครงการสงเสริมโภชนาการเด็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการเด็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) และพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 92 ลําดับที่ 11
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05.โครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษา
อังกฤษและภาษาอาเซียน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) และพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 14

06.โครงการสวัสดิการรถรับสงเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสวัสดิการรถรับสงเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) และพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67 (5)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่  94 ลําดับที่ 17
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07.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 968,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
7.1 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 133
คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 651,700 บาท
7.2 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)(อายุ 2-5
ปี) จํานวน 133 คน อัตราคนละ 1,700 บาทตอคน เป็นเงิน 226,100
บาท
7.3 คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี)
จํานวน 80 คน อัตราคนละ 200 บาทตอปี เป็นเงิน 16,000 บาท
7.4 คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5
ปี)
จํานวน 80 คน อัตราคนละ 200 บาทตอปี เป็นเงิน 16,000 บาท
7.5 คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อายุ 3-5 ปี) จํานวน 80 คน อัตราคนละ 300 บาทตอปี
เป็นเงิน 24,000 บาท
7.6 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อายุ 3-5 ปี) จํานวน 80 คน อัตราคนละ 430 บาทตอปี เป็นเงิน 34,400
บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 18
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ค่าวัสดุ รวม 1,366,260 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,366,260 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
ของ อบต.ดงมูลเหล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้
01.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 133 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน
02.เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ของ
อบต.ดงมูลเหล็ก จํานวน 580 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
รวมจํานวน 713 อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562

งบเงินอุดหนุน รวม 2,510,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,510,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 7,500 บาท

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโนนตะแบก เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 98 ลําดับที่ 37

02.โครงการคายจริยธรรมนําพาคุณธรรมนําใจ หางไกลยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโนนตะแบก  เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
คายจริยธรรมนําพาคุณธรรมนําใจ หางไกลยาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 99 ลําดับที่ 38
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03.โครงการเรียนรู้ - รวมสร้างโภชนาการสมวัย จํานวน 7,500 บาท

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโนนตะแบก เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
เรียนรู้ - รวมสร้างโภชนาการสมวัย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 99 ลําดับที่ 39

04.โครงการอนุรักษภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน บูรณาการสูชั้นเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านทากกตาล  เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
อนุรักษภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน บูรณาการสูชั้นเรียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 99 ลําดับที่ 40

05.โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโนนสะอาด เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการส
วนพฤกศาสตรโรงเรียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 42
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06. โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา จํานวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านคลองบง เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
อบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 44

07.โครงการสงเสริมดนตรีและนาฎศิลป์ไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมดนตรีและนาฎศิลป์ไทย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 95 ลําดับที่ 24

08.โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,320,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 6 แหง
จํานวน 580 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
2,320,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 36

วันที่พิมพ : 3/9/2562  09:54:21 หน้า : 25/56



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,606,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,705,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,705,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 698,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 896,220 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 583,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 289,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม

02.โครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 102 ลําดับที่ 6
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03.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 75,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 106  ลําดับที่ 28

04.โครงการอาหารสะอาดถูกหลักอนามัยไร้สารปนเปอนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอาหารสะอาดถูกหลัก
อนามัยไร้สารปนเปอนตําบลดงมูลเหล็กเชน คาวิทยากร คาวัสดุ คาอาหารวาง
และอาหารกลางวันสําหรับการอบรม คาไวนิล ฯลฯ
-ตามพระราชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตน
เอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้  (16) สงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67  (3) ป้องกันโรคและระงับโรค
ติดตอ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 103 ลําดับที่ 11
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05.โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตสมุนไพรตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้การผลิต
สมุนไพร ตําบลดงมูลเหล็ก เชน คาวิทยากร คาวัสดุ คาอาหารวางและอาหาร
กลางวันสําหรับการอบรม คาไวนิล ฯลฯ
-ตามพระราชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตน
เอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้  (16) สงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67  (3) ป้องกันโรคและระงับโรค
ติดตอ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 105 ลําดับที่ 23
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06.โครงการป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเยาวชนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการป้องกันโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธในเยาวชนตําบลดงมูลเหล็กเชน คาวิทยากร คาวัสดุ คาอาหารวางและ
อาหารกลางวันสําหรับการอบรม คาไวนิล ฯลฯ
-ตามพระราชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตน
เอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้  (16) สงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบ
ครัว และการรักษาพยาบาล และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67  (3) ป้องกันโรคและระงับโรค
ติดตอ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 125  ลําดับที่ 24

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
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งบลงทุน รวม 98,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

01.เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง จํานวน 98,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพาย
หลัง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 98,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้
1.เป็นเครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง เครื่องยนต
เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ
2.กําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 2 แรงม้า
3. ระบบสตารทเครื่องยนตแบบแมนนวล หรือระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
แบบกระตุก หรือระบบจุดแบบคอลยอิเล็กทรอนิกส หรือแมเหล็กไฟฟ้า
4.ขนาดของละอองน้ํายาที่ผลิตได้มีคา VMD น้อยกวา 30 ไมครอน
5.หัวพนควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาเคมีติดตั้งอยูภายนอกเปลี่ยนได้
สะดวก
6.ถังบรรจุดน้ํายาเคมีทําด้วยวัสดุคงทนถาวรมีความจุน้ํายาเคมีไมน้อย
กวา 5 ลิตร
7.ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงทําด้วยวัสดุคงทนถาวรมีความจุน้ํามันเชื้อเพลิง
ไมน้อยกวา 1 ลิตร
8.น้ําหนักเครื่องพนเปลาไมเกิน 13 กิโลกรม
9.มีเครื่องมือและอุปกรณประจําเครื่องพน
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 160 ลําดับที่ 125
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

01.โครงการพระราชดําริด้านการสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านการ
สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขตามพระราชดําริ
ด้านการสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการหมูบ้านละ
20,000 บาท จํานวน 11 หมูบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 116  ลําดับที่ 73
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. โครงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้งและทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 127  ลําดับที่ 1

02.โครงการคนไทยใจอาสา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาตางๆ 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนในการ
รวมแรงรวมใจการพัฒนาสถานที่สําคัญตางๆ และบ้านเรือนของผู้ประสบ
ความเดือดร้อน ยากจน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 2
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03.โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการสงเคราะหผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,150,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,162,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,162,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 640,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 932,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกอปท.
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน 2560 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบ้าน จํานวน 43,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 484,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 264,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร แบบแปลน เอกสารสอบ
ราคา ประกวดราคา คารับวารสาร หนังสือพิมพของ อบต. 
คาโฆษณาแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ โทรทัศน ฯลฯ 
คาจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ฯลฯ
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.และ
ไฟฟ้าสาธารณะ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก

งบลงทุน รวม 56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

01. รถจักรยานยนต จํานวน 56,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนตขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้น
ต่ํา 120 ซีซี
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561 ข้อ 8.8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําาบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 159  ลําดับที่ 113
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งานไฟฟ้าถนน รวม 6,357,120 บาท
งบลงทุน รวม 6,357,120 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,357,120 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01. โครงการกอสร้างถนน คสล.สายคลองโจร หมูที่ 1 จํานวน 476,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายคลองโจร หมูที่ 1 บ้างดงมูลเหล็ก
กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 780 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 111

02.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอุนเรือน จักรเสน หมูที่ 2 จํานวน 292,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอุนเรือน จักรเสน หมูที่ 2 
บ้านดงมูลเหล็ก  กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 484 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 10

03.โครงการกอสร้างถนน คสล.สายคลองทะเล หมูที่ 2 จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายคลองทะเล หมูที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก
กว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 308 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 142
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04.โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางฝัน ชางทอง หมูที่ 3 จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางฝัน  ชางทอง หมูที่ 3 บ้าน
คลองบง  กว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 380 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 15

05.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนางโสพิศ พรมบุญ ถึงบ้านนายรวม 
นาคเพชร หมูที่ 3

จํานวน 244,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.จากบ้านนางโสพิศ  พรมบุญ ถึงบ้านนาย
รวม นาคเพชร หมูที่ 3 บ้านคลองบง   กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 400 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 79  ลําดับที่ 98

06.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมเกียรติ ศุภสาร ถึง บ้านนายสม
เกียรติ อินยอด หมูที่ 4

จํานวน 476,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมเกียรติ ศุภสาร ถึงบ้านนาย
สมเกียรติ อินยอด หมูที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 668 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 79  ลําดับที่ 99
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07.โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้าน น.ส.เกวลี ดีโส ถึง บ้านนายสากล แก้ว
ใบ หมูที่ 5

จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้าน น.ส.เกวลี ดีโส ถึง บ้านนาย
สากล แก้วใบ หมูที่ 5 บ้านโนนตะแบก   กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 484 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 120

08.โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางบุญมี กลมเพชร หมูที่ 5 จํานวน 151,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางบุญมี กลมเพชร หมูที่ 5 
บ้านโนนตะแบก  กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 240 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 123

09.โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเลิศ  จินดา หมูที่ 6 จํานวน 226,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเลิศ จินดา หมูที่ 6 
บ้านทากกตาล   กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมน้อยกวา 360 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 126
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10.โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดไปถึงบ้านนายสุทัศน  แกนสาลี หมูที่ 
6

จํานวน 248,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดไปถึงบ้านนายสุทัศน แกน
สาลี หมูที่ 6 บ้านทากกตาล   กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 ม.หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 400 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 124 

11.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายชายทุงพัฒนา หมูที่ 7 โดยปรับปรุงผิว
จราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต

จํานวน 469,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน คสล.สายชายทุงพัฒนา หมูที่ 7 โดยปรับปรุงผิว
จราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,600 ตร
.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 41 

12.โครงการกอสร้างถนน คสล. สายปากขนางน้ําหลุมถึงห้วยน้ําใส หมูที่ 8 จํานวน 478,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายปากขนางน้ําหลุมถึงห้วยน้ําใส หมูที่ 8
 บ้านโนนสะอาด   กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมน้อยกวา 640 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 50
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13.โครงการกอสร้างถนน คสล.จากหมูที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ําขาว บ้านนายแฉล้ม กิ
ที หมูที่ 9

จํานวน 474,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ําขาว บ้านนายแฉ
ล้ม กิที หมูที่ 9 บ้านลําป่าสักเหนือ  กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 780 ตร.ม. ตามพิกัดเริ่มต้น ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 84  ลําดับที่ 129

14.โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายไสว  แชมเมือง หมูที่ 10 จํานวน 297,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายไสว  แชมเมือง หมูที่ 10 บ้าน
ลําป่าสัก กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อย
กวา 460 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 59

15.โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญเกียรติ  เอี่ยมป้อ ถึงหมูที่ 7 
บ้านลําป่าสักมูล

จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญเกียรติ เอี่ยมป้อ ถึงหมูที่ 7
 บ้านลําป่าสักมูล   กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร  หนา 0.15 ม.หรือมีพื้น
ที่ คสล.ไมน้อยกวา 288 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 60 
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16.โครงการกอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมัย เรืองชัย ถึง 
บ้านนายสุพรรณ  สีพัด หมูที่ 11

จํานวน 362,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมัย  เรืองชัย ถึง บ้านนาย
สุพรรณ  สีพัด หมูที่ 11 บ้านทากกตาล   กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 580 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 67 

17.โครงการซอมแซมถนน คสล.พร้อมยกระดับ หมูที่ 11 จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนน คสล.พร้อมยกระดับ หมูที่ 11 บ้านทากก
ตาล   กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.ไมน้อย
กวา 160 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 135

18.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะชนิดโซลาเซลล จํานวน 499,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลล ในพื้นที่หมูที่ 1-11 จํานวน 34
ต้นๆ ละ 14,680 บาท มีคุณสมบัติดังนี้
-แผงโซลาเซลลแสงอาทิตย ขนาดไมน้อยกวา 80 วัตต
-โคมไฟโซลาเซลล LED ขนาดไมน้อยกวา 100 วัตต
-แบตเตอรี่ 12 โวลต ขนาดไมน้อยกวา 10 แอมป์
-เครื่องควบคุมการชารจประจุ ตั้งเวลาเปิด-ปิด
-กลองสําหรับติดตั้งอุปกรณ
-เสาไฟ ความสูง 5.80 เมตร พร้อมฐานตอมอ ตามแบบแปลนที่
อบต.ดงมูลเหล็กกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 89
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19.โครงการซุ้มครอมถนนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อติดตั้งซุ้มครอมถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงเหล็ก ขนาดความสูง 6.8
เมตร กว้าง 7.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ดงมูลเหล็กกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 96

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

01. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 794,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 794,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 594,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการกําจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01. โครงการลดขยะแบบมีสวนรวมตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการลดขยะแบบมีสวนรวมตําบล
ดงมูลเหล็ก เชน คาวัสดุ คาวิทยากร คาไวนิล ฯลฯ
-ตามพระราชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 กําหนดให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตน
เอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ดังนี้ (16) สงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (17) การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67  (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 106   ลําดับที่ 29
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02.โครงการกําจัดวัชพืชลุมน้ําคลองไม้แดงและคลองภายในตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการกําจัดวัชพืชลุมน้ําคลอง
ไม้แดงและคลองภายในตําบลดงมูลเหล็ก เชน คาวัสดุ คาจ้างเหมา คาไว
นิล ฯลฯ
-ตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 16 ให้องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหน้าที่
ในการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองดังนี้ (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทาง
ระบายน้ํา (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย และ (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (3) ป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 31
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03.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาวัสดุ คาน้ําดื่ม คาไวนิล คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
-ตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 16 ให้องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหน้าที่ใน
การจัดการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองดังนี้ (8) การสงเสริมการทองเที่ยว (13) การจัดให้มีและบํารุง
รักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (24) การจัดการ การบํา รุงรักษา และการใช้
ประโยชนจากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (27) การ
ดูแลรักษาที่สาธารณะ และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (7)
คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 108 ลําดับที่ 35

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 233,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสตรีในการแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสตรี

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสตรีในการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสตรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 2

02.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเด็ก และเยาวชนในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิและการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 1
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03.โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 3

04.โครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพให้เยาวชนให้มีรายได้ จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพให้เยาวชนมีรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 131 ลําดับที่ 13

05.โครงการสงเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
ทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 19
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06.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก พ.ศ
. 2561-2565 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 20

งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเพชรบูรณ (ศอ.ปส.จ.พช.)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 133  ลําดับที่ 17

02.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเมืองเพชรบูรณ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเมืองเพชรบูรณ (ศป.ปส.อ.เมืองเพชรบูรณ)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 18
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) และ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 1

02. โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) และ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

01.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการที่เป็นเจ้าภาพโครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานประเพณีมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายในการสนับสนุนงบ
ประมาณเงินอุดหนุน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสืออําเภอเมืองเพชรบูรณ 
ที่ พช 0118/ว 1522 ลงวันที่ 26 มิถุนายน  2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 136  ลําดับที่ 13

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

01.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและวันผู้สูง
อายุ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 4
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02.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแขงขันเรือยาวประจําปี จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแขงขันเรือยาวประจําปี
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงกันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 5

03.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 8

04.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 9 

05.โครงการจัดงานปิดทองหลวงพอทั่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานปิดทองหลวงพอทั่ง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 11

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

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

-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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ค่าวัสดุ รวม 61,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ในกิจการ ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน เมล็ดพันธุพืชตางๆ สารเคมี
ทางการเกษตร ดินเกษตร ต้นไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใช้ในกิจการ ของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เชน ไม้ทําป้าย สี พูกัน ผ้าสําหรับเขียนป้าย ฟิลม 
ถานกล้องถายรูป ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,658,660 บาท

งบกลาง รวม 19,658,660 บาท
งบกลาง รวม 19,658,660 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 252,440 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ5 ของคาจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,600 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,727,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แกผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 127 ลําดับที่ 4

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,388,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
--เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 127 ลําดับที่ 5

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ในตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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 องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 128 ลําดับที่ 6
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สํารองจาย จํานวน 358,140 บาท

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

วันที่พิมพ : 3/9/2562  09:54:21 หน้า : 55/56



รายจายตามข้อผูกพัน

01.เงินสมทบกองทุน(กองบุญ)สวัสดิการชุมชนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 330,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบของกองทุน(กองบุญ)สวัสดิการชุมชนตําบลดงมูลเหล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-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 องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 137  ลําดับที่ 1

02.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 213,700 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
ดงมูลเหล็ก
-เพื่อเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนการบริหารงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 117  ลําดับที่ 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 243,220 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถายโอน จํานวน 44,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถายโอน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500
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