
หนา้ 1 จาก 90 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปีพ.ศ.2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่   4   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.2563    เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
................................................. 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1.นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสิงห์โต      ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นางสาวทศพร  เดชรักษา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.1 
5.นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
6.นายหลอด แสงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
7.นางสังเวียน    หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 
8.นายทองปาน  กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
9.นางอุไรวรรณ์  ใจเอื้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
10.นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
11.นายอ านาจ   น ามะโนสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
12.นายศักดิ์ชาย  ช่างภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6 

           รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสมทรง   ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นายสุวรรณ กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายอ านาจ คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
5.นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
6.นายสุรศักดิ์  ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.นางศิริวรรณ บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
8.นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9.นางสาวธัญญเนษฐ์  พูนนิกร นักพัฒนาชุมชน 
10.นางบุญเรือน  อาจปรุ  คร ู
11.นายอเนก     ดวงสุดา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12.นางสาวจามรี  ทับพุ่ม  เจ้าพนักงานพัสดุ 
13.นางสาวบุญเรือน นิลประภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
14..นางสาวรัตนาวดี ธีราธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

        /รายชื่อผู้ไม่มา .......... 
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 รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
                 (ไม่มี) 

 ผู้เข้าประชุม       จ านวน      12    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน       14    คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        -   คน                                            
     
เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสมที่เข้าประชุม มีจ านวน 10 คน มีสมาชิกสภา นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง  ได้ขออนุญาตเข้าช้า 
จ านวน 1 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 คน ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี    และองค์ประชุม มีจ านวนเกินกึ่งหนึ่ง จึงได้
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เปิดประชุมสภาต่อไป 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้น าผู้เข้าประชุมไหว้พระสวดมนต์ 
และเปิดการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
          (ไม่มี) 

มติที่ประชุม            - 

ระเบียบวาระท่ี    2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม         
 พ.ศ.2563   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม               รับรอง 

เวลา 10.00 น. นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม. 2 ได้เข้ามาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี    3    กระทู้ถาม 

      ( ไม่มี ) 

มติที่ประชุม        - 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
      ( ไม่มี ) 
มติที่ประชุม        - 

ระเบียบวาระท่ี    5 ญัตติเพ่ือพิจารณา 

5.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    ได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณา ข้อบัญญัติ ดังนี้ 
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         ขั้นตอนการพิจารณา   

 วาระท่ีหนึ่ง    ข้ันรับหลักการ   

        *นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เสนอบันทึกหลักการและ
เหตุผล แห่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

        *เสนอรายละเอียด ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ทั้ง
ฉบับ 

 *ชั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะต้องมีการอภิปรายก่อนแล้ว
จึงจะลงมติได้ (ข้อกฎหมาย ข้อ 62 รบ.มท.การประชุมฯ47) 

*เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว สภา
ท้องถิ่น ต้องด าเนินการ 

     : จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ โดยมีญัตติ ที่สภาท้องถิ่นจะต้อง
หารือเพ่ือลงมติ คือ 
 1.จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด (จ านวน 3-7คน) 
 2.เลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละต าแหน่ง จนครบโดยวิธีเขียนชื่อ
ลงคะแนน ห้ามเลือกเป็นพวง หรือยกมือ ลุกข้ึนเสนอทีละคน 

 3.ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ 
ต้องก าหนดเวลาเสนอไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อกฎหมาย   ข้อ 8, 12, 49, 103(1) รบ.มท.การประชุมฯ 47 

วธิีปฏิบัติ    ตั้งคณะกรรมการ จ านวน....................คน 

  1.ผู้เสนอ   ชื่อ-นามสกุล...........................   สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่.................... ขอเสนอ 

 นาย/นาง/นางสาว ...........................................สมาชิกสภาอบต.นาโสม หมู่ที่ ........... เป็น กรรมการแปรญัตติ 

               ผู้รับรอง คนที่ 1  ชื่อ-นามสกุล............................................................ ส.อบต.นาโสม ม.......... 

      ผู้รับรอง คนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล............................................................. ส.อบต.นาโสม ม......... 

 

  2.ผู้เสนอ   ชื่อ-นามสกุล...........................   สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่.................... ขอเสนอ 

 นาย/นาง/นางสาว ...........................................สมาชิกสภาอบต.นาโสม หมู่ที่ ........... เป็น กรรมการแปรญัตติ 
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               ผู้รับรอง คนที่ 1  ชื่อ-นามสกุล............................................................ ส.อบต.นาโสม ม.......... 

      ผู้รับรอง คนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล............................................................. ส.อบต.นาโสม ม......... 

 

  3.ผู้เสนอ   ชื่อ-นามสกุล...........................   สมาชิกสภา อบต.นาโสม หมู่ที่.................... ขอเสนอ 

 นาย/นาง/นางสาว ...........................................สมาชิกสภาอบต.นาโสม หมู่ที่ ........... เป็น กรรมการแปรญัตติ 

               ผู้รับรอง คนที่ 1  ชื่อ-นามสกุล............................................................ ส.อบต.นาโสม ม.......... 

      ผู้รับรอง คนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล............................................................. ส.อบต.นาโสม ม......... 

การก าหนดระยะเวลายื่นค าเสนอแปรญัตติ   

 

                                        สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 3  ระหว่างวันที่ 3 - 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 

ล าดับที่ 1 4 สิงหาคม 
2563 

ประชุมสภา: เพื่อพิจารณา ใน วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
 

 2 5 สิงหาคม 
2563 

เลขานุการสภา เชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุม เพ่ือเลือก
ประธานและเลขา 

 

 3 6 สิงหาคม 
2563 

8.00-16.00 น.รวม 8 ชั่วโมง : ยื่นค าขอแปรญัตติ/เลขานุการ
คณะกรรรมการแปรฯ 

 

 4 7 สิงหาคม 
2563 

8.00-16.00 น.รวม 8 ชั่วโมง : ยื่นค าขอแปรญัตติ/เลขานุการ
คณะกรรรมการแปรฯ 

 

 5 8  สิงหาคม 
2563 

8.00-16.00 น.รวม 8 ชั่วโมง : ยื่นค าขอแปรญัตติ/เลขานุการ
คณะกรรรมการแปรฯ 

 

 6 9 สิงหาคม 
2563 

ส่งหนังสือแจ้งคณะผู้บริหารและสมาขิกสภา นัดประชุมพิจารณา
แปรญัตติ 

 

 7 10 สิงหาคม 
2563  

เวลา 08.30-11.00 น. เชญิ สมาชิกสภาผู้ยื่นขอแปรญัตติ 
เวลา 13.00-14.30 น. เชญิ คณะผู้บริหารผู้ยื่นขอแปรญัตติ 
เวลา 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
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                   ส่งรายงานความเห็น พร้อมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ผ่านการประชุมแปรญัตติแล้ว ให้ประธานสภา 

 8 11 สิงหาคม 
2563  

ประธานสภาส่งรายงานความเห็นพร้อมร่างข้อบัญญัติฉบับที่ผ่านการ
แปรญัตติแล้วให้แก่สมาชิกสภา ได้พิจารณาก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง 

 

 9 14 สิงหาคม 
2563 

ประชุมสภา เพื่อพิจารณา ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ  
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

 

  

     4. การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

  แนวทาง  1.ให้ส่งหนังสือแจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 ชม. 

   2.กรณีผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัด เกินกว่า 30 นาที นับแต่คณะกรรมการแปรญัตติได้
เริ่มประชุม ให้ถือว่าถอนญัตติ 

  ข้อกฎหมาย ข้อ 115 รบ.มท.ฯ 2547 

     5.คณะกรรมการเชิญบุคคลมาชี้แจง 

  แนวทาง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง แสดงความเห็นในเรื่อง
ที่พิจารณา ให้เชิญในนามประธานคณะกรรมการนั้น 

  ข้อกฎหมาย ข้อ 112 รบ.มท.ฯ 2547 

     5.การตรวจสอบองค์ประชุม 

  แนวทาง ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุม ครบองค์ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกครบองค์ประชุม จะท าการลงมติไม่ได้ 

  ข้อกฎหมาย  ข้อ 76 รบ.มท.การประชุมฯ 2547 

     6.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 3 ชั้นเห็นชอบ 

  แนวทาง ไม่มีการอภิปราย ยกเว้นที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน 
ควร 

  ข้อกฎหมาย ข้อ 52 รบ.มท.การประชุมฯ 2547   
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..............................................................................................................  

 วาระท่ีสอง     ขั้นแปรญัตติ 

 วาระท่ีสาม     ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ   

           ในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ ตามข้อ 45 วรรคสาม จะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
งบประมาณนั้น 

 ผมขอย้ านะครับว่า เม่ือได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เสนอ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 แล้ว ผมจะเปิดโอกาสให้ได้อภิปรายก่อน
ลงมติ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายในห้องประชุม ก็สามารถอภิปรายได้ และท่านต้อง
ได้รับการอนุญาตให้อภิปรายจากผมก่อนนะครับ  เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ข้อ 63 และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการจะได้บันทึกให้ทันครับ 

เมื่อได้แจ้งแนวทางการประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงได้เชิญ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิกสภาองค์การ 
                                       บริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่าน 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน 
หลักการและแนวนโยบาย การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
มาตรา 87 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย ก าหนด  
เหตุผล 
การตั้งรับ ประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งรับไว้จ านวน 
24,600,516 บาท 
แยกเป็น  1.รายได้จัดเก็บเอง ตั้งรับไว้จ านวน 1,104,854   บาท 

   2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ตั้งรับไว้จ านวน 14,318,500  บาท 
    3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ตั้งรับไว้จ านวน  9,177,162   บาท 

       รวมประมาณการรายรับ  24,600,516  บาท 
 
    ประมาณการรายจ่าย  ได้ตั้งประมาณการไว้  ดังนี้ 
    1.งบกลาง  ประมาณการไว้จ านวน 5,566,742   บาท 
    2.งบบุคลากร  ประมาณการไว้จ านวน 8,718,900 บาท 

3.งบด าเนินงาน  ประมาณการไว้จ านวน     6,846,689   บาท 
4.งบลงทุน  ประมาณการไว้จ านวน 2,233,100 บาท 
5.งบรายจ่ายอื่น  ประมาณการไว้จ านวน         25,000 บาท 

    6.งบเงินอุดหนุน  ประมาณการไว้จ านวน     1,210,085 บาท 
      รวมจ านวน 24,600,516  บาท 
              ประมาณการรายจ่าย แยกตามรายด้านและแผนงานได้ ดังนี้ 

1.ด้านบริหารทั่วไป 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม   9,212,680 บาท 
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบ  ยอดรวม     161,000  บาท 

2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   3,056,379 บาท 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม      337,250  บาท 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม    1,962,465  บาท 
    2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม       255,000  บาท 
    2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม   245,000 บาท 

3.ด้านการเศรษฐกิจ 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม     2,575,000  บาท 
    2.2 แผนงานการเกษตร   ยอดรวม        92,000  บาท 
    2.3 แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม        1,137,000  บาท 

4.ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
    4.1 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม        5,566,742  บาท 
     งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  24,600,516  บาท 

ลักษณะงบประมาณปีนี้  เป็นงบประมาณ  แบบสมดุล คือยอดประมาณการตั้ง
รับ เท่ากับยอดประมาณการตั้งจ่าย     
ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมครับ  ในการ
จัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฉบับนี้ กระผมได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 ถึงพ.ศ.2565 รวมถึง ฉบับที่ เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง มาในเป็นกรอบ 
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แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น เพ่ือให้การจัดร่างงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและ
ถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิผล  
โดยมีเป้าหมายเพื่อความผาสุก ของประชาชน ความสงบ ปลอดภัย รวมทั้งความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย  
ในล าดับต่อไป ก่อนที่กระผม จะให้ทางรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ได้รายงานถึง สถานะทางการคลัง ให้กับทุกท่านได้ทราบนั้น  ผมขอขอบคุณทาง
ฝ่ายสภาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันท าหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ของพวกเรา ตลอดมา ขอขอบคุณครับ  เชิญครับ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม (นายสุวรรณ กรทอง) เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ผมนายสวุรรณ กรทอง รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอรายงานให้ทราบถึงสถานะทางการคลัง 
ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 35,156,315.34 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,955,333.74 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองสะสม จ านวน 14,229,374.31 บาท 
1.1.4 รายการที่กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 3 

โครงการ รวม 175,431.00 บาท 
1.1.5 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 

1,439,570.00 บาท 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
1.รายรับจริง จ านวน 19,994,273.75 บาท ประกอบด้วย   
หมวดภาษีอากร จ านวน 10,896.86 บ. 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 93,683.50 บ. 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 300,463.79 บ. 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 531,420.00 บ. 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 13,300.00 บ. 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน           0.00 บ. 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 10,941,986.60บ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 8,102,523.00 บ. 
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2.เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 36,769.00 บาท 
3.รายจ่ายจริง จ านวน 12,780,759.25 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง  จ านวน 3,938,847.00 บาท 
   งบบุคลากร  จ านวน  4,746,963.00 บาท 
   งบด าเนินงาน  จ านวน  2,997,369.25 บาท 
   งบลงทุน  จ านวน   641,400.00  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น  จ านวน              0.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน  จ านวน    456,180.00 บาท 
4.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                
                               จ านวน 36,769.00 บาท 
5.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 5}461}450.00 บาท 
6.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
7.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                       จ านวน 0.00 บาท 
ผมขอจบการรายงานสถานะทางการคลังเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เสนอรายละเอียดใน 
                                         ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อไป 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม               เรียนท่านประธานองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และผู้เข้าประชุมทุกท่าน  ก่อนที่จะได้น าเสนอใน
รายละเอียดของร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขอแนะน าเอกสารที่ส่งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ระเบียบวาระการประชุม 1 ชุด 

2.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   จ านวน 1  เล่ม 
3.ประมาณการค่าใช้จ่ายงบลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณา จ านวน 1 เล่ม 
4.ส าเนาร่างโครงการ/กิจกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา จ านวน 1 เล่ม 
5.เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น เพ่ือประกอบการพิจารณา จ านวน 1 เล่ม 
6.ประมาณการตั้งรับ แผนงานงบกลาง จ านวน 1 ชุด 
7.รายละเอียด งบบุคลากร จ านวน 1 ชุด 
8.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จ านวน 1 ชุด 

ได้น าเสนอรายละเอียด ตามร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ค าแถลง ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   หน้าที่ 5 ค าแถลงงบประมาณ  
    รายได้จัดเก็บเอง         ประมาณการปี 2564  
       หมวดภาษีอากร   168,734.00 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 15,020.00 
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  320,000.00 
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       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 600,000.00 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             1,100.00  
      รวมรายได้จัดเก็บเอง          1,104,854.00 
    รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       หมวดภาษีจัดสรร     14,318,500.00 
      รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรฯ 14,318,500.00 
    รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      9,177,162.00 
                         รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนฯ 9,177,162.00 
                                        รวม  24,600,516.00 บาท 
    ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย 
    รายจ่าย     ประมาณการ 
    จ่ายจากงบประมาณ 
    1.งบกลาง  ประมาณการไว้จ านวน 5,566,742   บาท 
    2.งบบุคลากร  ประมาณการไว้จ านวน 8,718,900 บาท 

3.งบด าเนินงาน  ประมาณการไว้จ านวน     6,846,689   บาท 
4.งบลงทุน  ประมาณการไว้จ านวน 2,233,100 บาท 
5.งบรายจ่ายอื่น  ประมาณการไว้จ านวน         25,000 บาท 

    6.งบเงินอุดหนุน  ประมาณการไว้จ านวน     1,210,085 บาท 
      รวมจ่ายจากงบประมาณ จ านวน 24,600,516.00  บาท 
    ส่วนที่ 2  บันทึกหลักการและเหตุผล 
     รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 

1.ด้านบริหารทั่วไป 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม   9,212,680 บาท 
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบ  ยอดรวม     161,000  บาท 

2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   3,056,379 บาท 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม      337,250  บาท 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม    1,962,465  บาท 
    2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม       255,000  บาท 
    2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม   245,000 บาท 

3.ด้านการเศรษฐกิจ 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม     2,575,000  บาท 
    2.2 แผนงานการเกษตร   ยอดรวม        92,000  บาท 
    2.3 แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม        1,137,000  บาท 
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4.ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
    4.1 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม        5,566,742  บาท 
     งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  24,600,516  บาท 
    รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 
     โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 
87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสมและโดยอนุมัติของนายอ าเภอชัยบาดาล 
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
24,600,516 บาท 
ข้อ 4   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 24,600,516 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
  แผนงาน   ยอดรวม 
1.ด้านบริหารทั่วไป 

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม   9,212,680 บาท 
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบ  ยอดรวม     161,000  บาท 

2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   3,056,379 บาท 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม      337,250  บาท 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม    1,962,465  บาท 
    2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม       255,000  บาท 
    2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม   245,000 บาท 

3.ด้านการเศรษฐกิจ 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม     2,575,000  บาท 
    2.2 แผนงานการเกษตร   ยอดรวม        92,000  บาท 
    2.3 แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม        1,137,000  บาท 

4.ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
    4.1 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม        5,566,742  บาท 

  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  24,600,516  บาท 
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ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 
บาท ดังนี้    งบ  -  ยอดรวม  0  บาท 
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมมีหน้าที่ให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
  ประกาศ    ณ  วันที่ ........................................... 
           (ลงนาม) .................................... 
           (นายสมทรง  ช้างชนะ) 

                                     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
                          อนุมัติ 
        (ลงนาม) ............................... 
       (นายชุมพล  ยินดีผล) 
           ต าแหน่ง นายอ าเภอชัยบาดาล 
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รายงานประมาณการรายรับ 

                รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 172,222.00 -12.90 % 150,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 200,963.24 172,079.73 -69.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 33,231.35 27,993.20 -8,448.38 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ภาษีป้าย 2,307.00 8,628.00 0.00 8,734.00 0.00 % 8,734.00 

รวมหมวดภาษีอากร 236,501.59 208,700.93 -8,517.38 190,956.00     168,734.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย
สุรา 

601.40 756.60 0.00 700.00 14.29 % 800.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,440.00 192.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 170.00 150.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000.00 1,800.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน่ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 414.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

10,100.00 10,100.00 0.00 10,100.00 0.00 % 10,100.00 
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     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 % 20.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ

ใบอนญุาต 
21,331.40 13,432.60 0.00 14,820.00     15,020.00 

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ               

     ดอกเบี้ย 241,596.22 182,245.44 0.00 320,000.00 0.00 % 320,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 241,596.22 182,245.44 0.00 320,000.00     320,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

              

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 527,610.00 552,470.00 -65,115.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00 
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย ์
527,610.00 552,470.00 -65,115.00 600,000.00     600,000.00 

หมวดรายได้เบด็เตลด็               

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 22,500.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 400.00 200.30 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 400.00 22,700.30 0.00 1,100.00     1,100.00 

หมวดภาษีจดัสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 390,654.28 389,550.27 0.00 389,000.00 0.77 % 392,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
8,469,089.7

0 
10,178,502

.77 
0.00 9,000,000.00 6.28 % 9,565,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 
1,138,094.5

3 
1,242,586.

42 
0.00 1,130,000.00 1.42 % 1,146,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 37,683.23 26,284.45 0.00 24,000.00 66.67 % 40,000.00 

     ภาษีสุรา 561,792.68 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 
1,353,854.2

8 
2,141,235.

19 
0.00 1,900,000.00 22.63 % 2,330,000.00 

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม 1,531.00 1,020.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
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กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

     ค่าภาคหลวงแร่ 
2,596,479.8

1 
2,193,024.

50 
0.00 1,300,000.00 -50.46 % 644,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 17,526.17 16,746.34 0.00 17,000.00 17.65 % 20,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

79,256.00 108,093.00 0.00 160,000.00 12.50 % 180,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 
14,645,961

.68 
16,297,042

.94 
0.00 13,922,000.00     14,318,500.00 

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

8,486,846.0
0 

8,512,781.
00 

0.00 9,546,089.00 -3.86 % 9,177,162.00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 
8,486,846.

00 
8,512,781.

00 
0.00 9,546,089.00     9,177,162.00 

รวมทุกหมวด 
24,160,246

.89 
25,789,373

.21 
-73,632.38 24,594,965.00     24,600,516.00 
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                                        รายละเอียดประมาณการรายรับ 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  24,600,516   บาท  แยก

เป็น   
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 168,734 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

    
ประมาณการไว้ตามจ านวนผู้ที่เข้าข่ายต้องช าระภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

  

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้ตามจ านวนลูกหนี้ที่ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่   

  
ภาษีป้าย จ านวน 8,734 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 15,020 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 800 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้รองรับ ผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือ
การโฆษณา 

จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากได้ออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม เรื่อง การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 100 บาท 

    
ประมาณการตั้งไว้ ส าหรับประชาชนผู้มาขออนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

  

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการตั้งไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการตั้งรับไว้ ต่ ากว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจาก ได้ออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม เรื่อง การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562 

  



หนา้ 17 จาก 90 
 

                                                   
 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากได้ออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม พ.ศ.2562 ไว้จ านวน 4 เรื่อง 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 10,100 บาท 

    ประมาณการตั้งรับไว้ เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 20 บาท 

    ประมาณการไว้ เท่ากับประมาณการตั้งรับของปีที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 320,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 320,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 600,000 บาท 

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 600,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,100 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,318,500 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 392,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,565,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,146,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 40,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,330,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 500 บาท 
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    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 644,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 180,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,177,162 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 9,177,162 บาท 

    

 ดังนี้ 
1.ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจ จ านวน 1,970,007 บาท ประมาณการไว้ต่ ากว่า
รายรับจริงของปีงบประมาณ 2563 
2.ส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องมาจัดท าข้อบัญญัติ  
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. จ านวน 79,240 .- 
2.2 อาหารเสริม (นม) ศพด. จ านวน 53,654.- 
2.3 อาหารกลางวัน ศพด. จ านวน 137,200.- 
2.4 อาหารเสริม (นม) โรงเรยีนสังกัด สพฐ. จ านวน
390,905.- 
2.5 อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน
816,000.- 
2.6 เงินอุดหนุน ศพด.ส าหรับเงินเดือนครู ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ผดด. ค่าวิทยฐานะ ค่าครองชีพ เงิน
ประกันสังคม ฯลฯ จ านวน 486,000..- 
2.7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 3,543,600.- 
2.8 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,476,000.- 
2.9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 48,000.- 
2.10 ส ารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการฯ จ านวน 9,426.- 
2.11 ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ จ านวน
47,130.- 
2.12 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน
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120,000.- 
      ข้อ2 รวม 7,207,155.- 
         รวมทั้งสิ้น ข้อ 1 กับข้อ 2 จ านวน 9,177,162.- 

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ล าดับต่อไป 
     ขออนุญาตให้ 
     1.นักทรัพยากรบุคคล ได้น าเสนอ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 

บริหารทั่วไป 
2.ผู้อ านวยการกองคลัง ได้น าเสนอ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 
บริหารงานคลัง 
3.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น าเสนอแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
4.ครู ได้น าเสนอแผนงานการศึกษา 
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอแผนงานสาธารณสุข 
6.ผู้อ านวยการกองช่าง น าเสนอแผนงานเคหะและชุมชน และแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
7.นักพัฒนาชุมชน น าเสนอแผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอแผนงานการเกษตร และ
แผนงานการพาณิชย์ 
9.นักทรัพยากรบุคคล น าเสนอแผนงานงบกลาง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อนุญาต ขอเชิญครับ 
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นักทรัพยากรบุคคล   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมาชกิสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่าน  ดิฉัน ศิริวรรณ  บุตรทัน ต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล ขอน าเสนอแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,745,180 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,592,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร แยกได้ดังนี้    
 (1) เงินเดือน ต าแหน่ง นายก อบต. (  20,400x12)  
เป็นเงิน 244,800 บาท 
 (2) เงินเดือน ต าแหน่ง รอง
นายก                               อบต. ( 11,220x12x2 )  
เป็นเงิน 269,280 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่ไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก อบต.  
แยกได้ดังนี้      
 (1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต.  
(1,750x12)   เป็นเงิน 21,000 บาท 
 (2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต.  
(880x12x2)  เป็นเงิน 21,120 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายก/รอง
นายก อบต.   
แยกได้ดังนี้      
 (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่ง นายก อบต.  
(1,750x12)   เป็นเงิน 21,000 บาท 
 (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่ง รองนายก อบต.  
(880x12x2)  เป็นเงิน 21,120 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
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(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนต าแหน่ง เลขานุการนายก อบต.   
(7,200x12)  เป็นเงิน 86,400 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,108,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.นาโสม ดังนี้ 
(1) ประธานสภา อบต. (11,220x12) เป็น
เงิน 134,640 บาท 
(2) รองประธานสภา อบต. (9,180x12) เป็น
เงิน 110,160 บาท 
(3) เลขานุการสภา อบต. (7,200x12) เป็น
เงิน 86,400 บาท 
(4) สมาชิกสภา อบต. (7,200x12x9) เป็น
เงิน 777,600 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,799,160 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,140,280 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ของส านักปลัดและกอง
คลังองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  
ดังนี้ 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (ส านักปลัด) 
1.ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ตั้งไว้  
478,560 บาท 
2.ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป                        ตั้งไว้  
393,600 บาท 
3.ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ตั้งไว้  
305,640 บาท 
4.ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล                         ตั้งไว้  
336,360 บาท 
5.ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน                            ตั้งไว้   
218,400 บาท 
6.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                         ตั้งไว้   
297,900 บาท 
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7.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้  
239,640 บาท 
 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) 
1  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง                     ตั้งไว้  
422,640  บาท 
2  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ                         ตั้งไว้ 
149,640  บาท 
3  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี             ตั้งไว้  
297,900  บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

        

 
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 156,000 บาท 

      

   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 156,000 บาท 
1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพ่ิมตาม
คุณวุฒิ ตั้งไว้ 72,000 บาท 
    แยกเป็น ส านักปลัด (2,000x12) เป็นเงิน 24,000 บาท 
              กองคลัง (2,000x12)x2 เป็นเงิน 48,000 บาท  
1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท  
0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
2) โอนเพิม่ตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนต าบลตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท  
0809.5/ว 82 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนด อัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่ม ส าหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)  
2.เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง ผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วน
ต าบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
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ต าบล (ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท   
ตั้งไว้ 84,000 บาท                
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)     
    

        

 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงิน  
1.เงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) อัตราเดือนละ  
7,000 บาท (7,000x12) ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่6) 
2.เงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่  
  1.ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท  
(3,500x12) บาท  
  2.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง อัตราเดือนละ  
(3,500x12) บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 221,760 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของกองคลัง พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี   
ตั้งไว้  221,760 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 969,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงาน
จ้าง สังกัดส านักปลัดและกองคลัง ได้แก่ 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (13,300x12)   
เป็นเงิน 159,600 บาท 
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 (2) ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(13,120x12) เป็นเงิน 157,440 บาท 
 (3) ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา (10,170x12)    
เป็นเงิน 122,040 บาท 
 (4) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (13,140x12)  
เป็นเงิน 157,680 บาท 
 พนักงานจ้างทั่วไป      
 (1) ต าแหน่ง นักการภารโรง (9,000x12) เป็น
เงิน 108,000 บาท 
 (2) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (9,000x12) เป็น
เงิน 108,000 บาท 
 
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง) 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  (13,030x12) เป็นเงิน 156,360 บาท 
ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   

        

 
      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 144,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)   
  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด)     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ       
  (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2,000x12)   
เป็นเงิน 24,000 บาท  
  (2) ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (2,000 x12) 
เป็นเงิน 24,000 บาท  
  (3) ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา (2,000x12)   
เป็นเงิน 24,000 บาท  
  (4) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (2,000x12)   
เป็นเงิน 24,000 บาท  
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    พนักงานจ้างทั่วไป       
  (5) ต าแหน่ง นักการภารโรง (1,000x12)  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
  (6) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (1,000x12) เป็น
เงิน 12,000 บาท 
   ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง)  
   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(2,000x12) เป็นเงิน 24,000 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  

        

 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,995,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น 1.ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่มาช่วยปฏิบัติ
ราชการในช่วงปิดภาคเรียนหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น
ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ตามหนังสือที่ มท 0891.1 ลง
วันที่ 14 มีนาคม  
2551 เป็นเงิน 20,000 บาท 
              2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนินการในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วน
ที่สุด ที ่ลต. 0014/6268 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็น
เงิน 100,000 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ        
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ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างต าแหน่ง
ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป  
(00111)  

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล และผู้มีสิทธิ ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  
(00111)  
      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 908,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

จ านวน 102,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม โดยถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณ์การด าเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 168,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา 
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บริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าบรรจุน้ ายาเคมีดับเพลิง ค่า
เช่าเครื่องพิมพ์ ค่าดูและระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ 
โดยถือตามหนังสือ 
1. กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22  
มี.ค. 60 ประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะและอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณ์การ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 25,000 บาท 

      

  (1) ค่ารับรอง   ตั้งไว้    10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล คณะ
บุคคล ผู้บังคับบัญชา หรือส่วนราชการที่มาตรวจเยี่ยม หรือ
ตรวจสอบภายในกิจการ การบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาไม่รวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ (ปี 2562 รายได้ของ  
อบต.นาโสม จ านวน ..15,863,167.29..บ..) ตามหนังสือ
มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. 2548 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565)          
   (2) ค่าเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท.
กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มประดับดอกไม้วันท้องถิ่น
ไทย 

จ านวน 3,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้        



หนา้ 28 จาก 90 
 

กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา ค่าพานพุ่มประดับดอกไม้วัน
ท้องถิ่นไทยฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 130,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นาโสม ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

    

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสมหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซ่อมของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
เลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการนี้ ฯลฯ  
เป็นไปตาม    
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
มาตรา 66 
-พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16(15)  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
- หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที ่ลต. 
0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
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เตรียมจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(00110)งานบริหารทั่วไป (00111) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
หน้าที่ 47 ล าดับที่  4 
 
         

        

 
      

    
โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการมี่ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายไวนิล ,ค่าอาหาร ค่า
น้ าแข็ง น้ าดื่ม และอาหารว่าง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้องในด าเนินงานตามโครงการ     
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)   
พ.ศ. 2552  มาตรา  69/1 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 16 
( 1 ) มาตรา 17 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 46 ล าดับ
ที ่2  

      

    
โครงการพัฒนาจิตส านึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ พัฒนาจิตส านึก  
ค่านิยมและจรรยาบรรณ  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
น้ าแข็ง น้ าดื่ม และอาหารว่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้ 
     เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉ.6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 มาตรา 67(8)  
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       - พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)  
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 
2557 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 73 ล าดับที่ 6 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  ในการด าเนินการอบรม หรือสัมนา หรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการด าเนินโครงการนี้  
อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอบรม การ
ฝึกอบรม 
          2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
จนถึง ฉบับที่  พ.ศ.2561 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานปลัด และครุภัณฑ์ต่างๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 503,500 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข
ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ  เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้   
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  
(00111)  

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ าดื่ม แปรง  
ไม้กวาด น้ ายาล้างจาน แก้วน้ า จาน ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่าย
จาก  
เงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111)  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ รถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า หรือยานพาหนะอ่ืนๆ เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ ารถยนต์ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 190,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ดังนี้      
 (1) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 188,000 บาท  
ส าหรับยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัด
หญ้า ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ      
 (2) ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,000 บาท  
ส าหรับเครื่องยนต์เรือกู้ภัยกู้ภัยท้องแบน เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ           
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 6,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเช่น จอบ เสียม พลั่ว กล้า
ไม้ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)  
  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับแบบเลเซอร์ ฯลฯ หรือ
วัสดุอื่นที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย
จาก เงินรายได้  
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  
(00111)  

   
วัสดุอื่น จ านวน 2,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ า - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัว
วาล์ว 
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืนที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุใด ๆได้ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 294,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในส านักงานและเครื่องรับเสียงไร้
สาย สาธารณูปโภคในกิจการของอบต. ที่อยู่ในความรับผิดขอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามหนังสือที่ มท
0808.2/ว 1555 ลว.22มี.ค.60 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่นค่า
เช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงสาย ค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ที่เก่ียวกับงานราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์
ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 126,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า
สื่อสารต่างๆ ค่าเช่าโดเมนฝากพ้ืนที่บนเว็ปไซต์ของ อบต.นา
โสม ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่า
อินเตอร์เน็ตระบบเสียงไร้สายของอบต.นาโสม และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  
ตั้งจ่ายจาก เงนิรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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งบลงทุน รวม 112,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 112,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อเลื่อน จ านวน 11,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว ดังนี้ 
     1.แบบมีล้อเลื่อน พนักพิงสูง และท้าวแขน ทั้งสอง
ข้าง จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,900 บาท ส าหรับต าแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
     2.แบบมีล้อเลื่อน พนักพิงเตี้ย มีท้าวแขนทั้งสอง
ข้าง จ านวน 1 ตัว ราคาตวัละ 4,000 บาท ส าหรับต าแหน่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   
ตั้งราคาตามราคาในท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

    
โต๊ะท างาน จ านวน 11,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ดังนี้ 
1.โต๊ะท างาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว ราคา 6,500 บาท ส าหรับ
ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.โต๊ะท างาน
เหล็ก  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 1 ตัว ราคา 4,700 บาท ส าหรับ
ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ต้ังราคาตามราคาท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
ตู้ล าโพงเคลื่อนที่ จ านวน 8,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดตู้ล าโพงเคลื่อนที่ขนาด 15 นิ้ว 
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.เป็นตู้ล าโพงแบบActive ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง 
2.ก าลังขยายสูงสุด 450 วัตต์ 
3.การใช้งานย่านความถี่ 46 Hz-20KHz 
4.เครื่องขยายเสียงแบบ Bi-amp Class Ab ขนาด 100 วตัต์ 
5.มีล้อส าหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
6.มีเครื่องเล่น FM radio receiver. USB,SD Card ที่สามารถ
รองรับไฟล์ MP3,WMA ได้ 
7.สามารถเล่นเสียงมัลติมีเดียผ่าน Blutooth ได้ 
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8.มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการท างาน 
9.มีไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ ใช้งานย่านความถี่ 165-
210 MHz 
10.สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต ์AC ได้ 
11.มีช่องเสียบแบตเตอรีจากภายนอกได้ 
12.มีแบตเตอรีขนาด 12 โวลต์ สามารถชาร์จแบตเตอรีได้และ
สามารถใช้งานได้นานถึง 5 ชั่วโมง 
13.รับประกันการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
รถยนต์ส านักงาน รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ที่อยู่ในความรับ
ผิดขอบของส านักปลัด รวมถึงครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
มะนาว ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี  
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ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ข้อ 7 

     
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       งานบริหารงานคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ดิฉัน ผกาวรรณ์  รู้การนา ผู้อ านวยการกองคลัง ขอเสนอรายละเอียด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 467,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 465,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง  
คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ตาม
หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ลพบุรี     ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1366 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ) ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างต าแหน่ง
ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
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(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  
(00113) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 279,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในกองคลัง จ านวน 204,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง  
จ านวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหาร   งานคลัง (00113)  

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ  
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเช่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร    ค่าบรรจุน้ ายาเคมี
ดับเพลิง ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
โดยถือตามหนังสือ 
1. กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว.22 
 มี.ค. 60 ประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย        ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณ์การ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113)  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ     ในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าบริการอ่ืนๆในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อ 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ต่างๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)           

      

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ กระดาษ
ไข  
ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับแบบเลเซอร์ ฯลฯ หรือ
วัสดุอื่นที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย
จาก เงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  
(00113)  

      

  
งบลงทุน รวม 2,500 บาท 
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ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน แบบมีล้อเลื่อน จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน แบบมี
ล้อเลื่อน จ านวน 1 ตัว  ส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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                                        แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่าน ผมนายเอนก ดวงสุดา เจ้า

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอน าเสนอแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 161,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 144,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 69,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 69,400 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็น ค่าป่วยการให้แก่อปพร.ของอบต.นาโสม ตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560หรือจ่ายเป็นค่า
ป่วยการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2560 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
(00123)  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.อบต.นาโสม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย ์อปพร.อบต.นาโสม ได้แก ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
ส าคัญ 

จ านวน 30,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญ ได้แก่ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ที่น ามาใช้ในโครงการนี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจและ
จุดร่วมตรวจ ในช่วงเทศกาลวันส าคัญ เช่น วันขึ้นปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ด่านจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโร
น่า 2019 ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 51 ข้อ 3 

      

    
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่า
วิทยากร ,ค่าอาหาร, ค่าน้ าแข็ง น้ าดื่ม และอาหารว่าง
, ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดงาน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 )  
พ.ศ. 2552  มาตรา 66 มาตรา  67(8) 
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา  16  
(31) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(00120) งานปัองกันภัยภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) และปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ล าดับ
ที ่ 4 
 
     

      

  
งบลงทุน รวม 16,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 16,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โครงการจัดหาถังน้ ากลางเก็บน้ าอุปโภคบริโภคในต าบลนาโสม จ านวน 16,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความ

จ ุ2,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง ส าหรับเก็บน้ าอุปโภค
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บริโภค เพ่ือเป็นถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  
  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อย
กว่า 2,000 ลิตร 
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3. ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 
ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 9 
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                                                   แผนงานการศึกษา 

ครู  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
โสมทุกท่าน ดิฉัน นางบุญเรือน อาจปรุ  ต าแหน่ง ครู ขอน าเสนอแผนงานการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,588,420 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,239,840 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,239,840 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 693,960 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆ ของส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี แยกได้ดังนี้   
  (1)  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งไว้  393,600  บาท (จ่ายจากเงินรายได้) 
 (2)  ต าแหน่ง  ครู  ตั้งไว้  300,360  บาท (จ่ายจาก
เงิน   อุดหนุนทั่วไป) 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
(00211) 
  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ตาาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ลง
วันที่ 16  
พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานกาศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น  เงินวิทยฐานะช านาญการ ส าหรับพนักงานครู  
ต าแหน่งครู ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท (ในกรณีครูมี
คุณสมบัติครบที่จะได้รับวิทยฐานะช านาญการครั้งแรกใน
ปี ถัดไป ให้ประมาณการในช่วงระยะเวลาที่จะเกิด
สิทธิ เช่น ผู้ที่ยื่นประเมินรอบเดือนเมษายน ให้
ค านวณ 3,500x5) ถือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.4/ว2674 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0809.4/ว
2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 425,880 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งต่างๆ ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ าแนกได้ดังนี้    
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
 (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (17,090x12 ) เป็นเงิน 
205,080 บาท (ผู้มีคุณวุฒิ งบ อปท.) 
 (2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (9,400x12 ) เป็นเงิน  
112,800 บาท (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 พนักงานจ้างทั่วไป      
 (1) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (9,000x12) ตั้งไว้  
108,000 บาท (งบเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
(00211) 
           

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม  
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)       
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       
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 (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2,000x12) (งบเงิน 
อุดหนุน) เป็นเงิน  24,000  บาท 
 (2) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (1,000 x12) เป็นเงิน  
12,000 บาท  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
(00211) 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 348,580 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  
(00211)  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้ ปรากฏ 
ในแผนงานการศึกษา(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 193,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ด้านธุรการ ด้านพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนต าาบลนาโสม 

จ านวน 102,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ  
ด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม  
โดยถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก  ทื ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงาน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติ
ต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก  ค่าระวาง
รถบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  ค่ารับรอง   ตั้งไว้    1,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล คณะ
บุคคล ผู้บังคับบัญชา หรือส่วนราชการที่มาตรวจเยี่ยม หรือ
ตรวจสอบภายในกิจการ การบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ สมศ. ไม่เกินร้อยละ 
1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ      เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปี 2562 รายได้
ของ  
อบต.นาโสม จ านวน ..15,862,225.49..บ..) ตามหนังสือ 
มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. 2548  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   
     

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการ       
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ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าบริการอ่ืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

    
โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 40,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดท า
เวท ีค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง น้ าดื่ม และ
อาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดงาน   
        ฐานอ านาจ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับ
ที ่6 พ.ศ. 
2552 มาตรา 67(6)  
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2 
/ว2893 ลว.20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54  
ล าดับที่ 1  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ต่างๆ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 68,000 บาท 
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วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ กระดาษ
ไข ดินสอ  
ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สวิตช ์ 
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
(00211)   

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพ้ืน น้ ายาล้างจาน ฯลฯ เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
(00211)  

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้่อวัสดุก่อสร้าง เช่น เครื่องมือ ใช้ในงาน
ไฟฟ้า  
ท่อระบายน้ า งานเสียงไร้สาย ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย  
อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ าและวัสดุก่อสร้าง
อ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ 
หรือวัสดุอ่ืนที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
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ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม้เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ อัน
ได้แก่ หัวเตาแก๊ส หัววาว์ว ปิด-เปิดแก๊ส ก๊อกน้ า ฝาปิดชัก
โครกขนาดเล็ก ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกาศึกษา (00211)  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,580 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 35,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 7,580 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า
สื่อสารต่างๆค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,467,959 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 651,959 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 207,400 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

จ านวน 47,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม จัดสรร 
ให้เด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จ านวนเด็ก
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เล็ก 
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563จ านวน 28 คน 
หนังสือสั่งการ 
 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
3886 ลว.28 มิถุนายน 2562 
 2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
2786 ลว.8 พฤษภาคม 2562 
 3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล)  
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 57  
ล าดับที่ 10 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

จ านวน 22,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
นาโสม จัดสรรให้เด็กอายุ 3-5 ปี โดยตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
  1.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
  2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
  3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
  4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
   จ านวนเด็ก
เล็ก ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จ านวน 28 คน 
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
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ประถมศึกษา (00212) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 56  
ล าดับที่ 9 

    
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม จ านวน 137,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้กับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม  
ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน จ านวน 28 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) อ้างถึง หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล)  
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  
หน้าที่ 57 ล าดับที่ 3 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 444,559 บาท 

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 444,559 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.
6 โดยตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคน
ละ 7.37 บาท  จ านวน 260 วัน  
ดังนี้ 
 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
จ านวน 28 คน (ข้อมูล ณ วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
 2.โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง จ านวนเด็ก รวม 204 คน  
(ข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม 2563) ได้แก่ 
    -โรงเรียนบ้านนาโสม 
    -โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 
    -โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 
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อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2  
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  
ถึง 2565) หน้าที่ 55 ข้อ 4 และหน้าที่ 55 ข้อ 5 

        

 
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม จ านวน 304,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.โรงเรียน
บ้านซับงูเหลือมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหาร
กลางวัน จัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 ถึง ป.6 ต้ัง
งบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาท ต่อ
คน จ านวน 200 วัน จ านวน 76 คน 
( ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ) 
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2 
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
       2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  
55 ล าดับที่ 6 

      

    
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาโสม จ านวน 208,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.โรงเรียน
บ้าน นาโสม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหาร
กลางวัน จัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็กป 1 ถึงป 6 ต้ัง

      



หนา้ 52 จาก 90 
 

งบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาท ต่อ
คน จ านวน 200 วันจ านวน 52 คน ( ณ วันที่  
10 กรกฎาคม 2563) อ้างถึง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน 
ที่สุด ที ่มท 0816.2 ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  
หน้าที่ 55 ล าดับที่ 6 

    
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ จ านวน 304,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐโรงเรียน
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหาร
กลางวันจัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็กป 1 ถึงป 6 ต้ัง
งบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน
จ านวน 200 วันจ านวน 76 คน 
(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) อ้างถึง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19  
มิถุนายน 2561 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตั้งจ่าย
จาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 55 ล าดับที่ 6 
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดและผู้เข้า 

ประชุมทุกท่านครับ ในการน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด ตามรายแผนงาน ยังไม่
ครบทุกแผนงาน แต่ขณะนี้ ได้เป็นเวลา 12.00 น.แล้ว ผมขอสั่งพักการ
ประชุม ช่วงแรกเพ่ือรับประทานอาหารมื้อกลางวัน  และขอเชิญทุกท่าน
เข้าประชุมอีกครั้ง เวลา 13.00 น. ขอพักการประชุมครับ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

............................พักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 น.................................................................... ....................... 

ด าเนินการประชุม ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 น. 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    ขอเชิญผู้น าเสนอแผนงานต่อไปครับ 
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แผนงานสาธารณสุข 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่าน 

  ดิฉัน ดาราพร โพนเงิน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ขอน าเสนอแผนงานสาธารณสุข ดังนี้ 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 337,250 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 217,250 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 102,250 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 102,250 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้กับนักบริบาลท้องถิ่น ที่ท าหน้าที ่
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้
ประเมินค่า ADLแล้ว ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ต่อ
คน จ านวน 2 คน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.
2562 ประกอบกับ 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0891.2/ว 0803 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวทางการจัดอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และด าเนินงานตาม 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/
ว 4253 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

      
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  

ประจ าปี อันได้แก่ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
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การแพทย์ ค่าทรายอะเบรท ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้  
อ้างถึง 1.พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
มาตรา 66 มาตรา 67(3) 
         2.พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การ  แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
        4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ่ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 58 ล าดับที่ 2 

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 55,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อันได้แก่ ค่า
ป้ายไวนิล ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ อันเกิดจากโครงการนี้  
อ้างถึง  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติยราชนารี 
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่
มท 0810.5/ ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
 3 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่
มท 0810.5/ ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
 4 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่
มท 0810.5 / 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0810.5/ ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
มท 0810.5/ ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
 7 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี
มท 0808.2 /ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
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8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่
มท 0809.3 /ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
 9 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่
มท 0809.3 /ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 58 ล าดับที่ 1 

        

 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ส าลี 
 แอลกอฮอล์ล ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ลูกยาง กรรไกรตัด
สะดือ ถุงมือ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการตามพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส าหรับโครงการตามพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 จ านวน 20,000 บาท 
 2.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 จ านวน 20,000 บาท 
 3.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 จ านวน 20,000 บาท 
 4.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 จ านวน 20,000 บาท 
 5.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 จ านวน 20,000 บาท 
 6.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 จ านวน 20,000 บาท 
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/
ว 8242 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้า 58 ข้อ 3 หน้า 59 ข้อ 4, 5, 6 หน้า 60 ข้อ 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่าน 

 ผมนายสุรศักดิ์  ป้องโส ผู้อ านวยการกองช่าง ขอน าเสนอแผนงานเคหะ
และชุมชน ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 979,380 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 886,380 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 886,380 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 647,220 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ต่างๆ ของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปีดังนี้ 
 1 ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ตั้งไว้  349,320  บาท 
 2 ต าแหน่งนายช่างโยธา ตั้งไว้ 297,900 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

      



หนา้ 58 จาก 90 
 

(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆของกองช่าง ตามหนังสือ  ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต.เรื่อง การก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว ฉบับที่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่างๆของกองช่าง ตาม
หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5 /ว 82 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับ
คุณวุฒิ ที่ ก.พ หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าเป็นคุณวุฒินั้นเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ฉบับที ่4 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
( 00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ
ต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 149,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (12,430x12)  เป็นเงิน  
149,160 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241)  

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ กจกทและ
กอบต เรื่องก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้
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พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวฉบับ
ที ่2 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อัตราเดือนละ (2,000 x12) 
เป็นเงิน 24,000 บาท 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)   

  
งบด าเนินงาน รวม 93,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของ
พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 3,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่าง
ใด 
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างเช่น 
ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าออกของ ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้
แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างวิศวกรผู้ได้รับ
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบ ฯลฯ 
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  ประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบสาธารณูปโภค 
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0809.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)   

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม  และสัมมนาต่างๆ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ     ในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก และค่าบริการอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ) เช่นเครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถมอเตอร์ไซค์กองช่าง  
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ต่างๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ไม้
บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ เพ่ือใช้ในการ
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ปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกแผ่นหรือ
การบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หมึกส าหรับเครื่องปริ้น
เตอร์ ฯลฯ  
หรือวัสดุอ่ืนๆที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)  

      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 983,085 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 812,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 702,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานช่างไฟฟ้า จ านวน 102,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)   

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าติดตั้งระบบประปาค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เช่นไฟฟ้า
สาธารณะ เครื่องเสียงไร้สาย(โครงการซ่อมแซมเสียงไร้
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สาย) หอกระจายข่าวท่อระบายน้ า ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)   

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น เครื่องมือใช้ในงาน
ไฟฟ้า งานท่อระบายน้ า งานเสียงไร้สาย ไม้
ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย  อิฐกระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ าต่างๆ และวัสดุก่อสร้าง
อ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 171,085 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 171,085 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 กลุ่มบ้าน
นางสาวนิรมล ริยะจันทร์ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานไฟฟ้า ส าหรับ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า กลุ่มบ้านนางสาวนิรมล ริยะ
จันทร์ ม.6 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 112 ข้อ 110 

      

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่่ 5 กลุ่มบ้านนาง
ปัทมา นนทช้าง 

จ านวน 131,085 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ชัยบาดาล ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่ หมู่
ที ่5 กลุ่มบ้านนางปัทมา นนทช้าง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
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ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3/2563  

 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่าน ดิฉัน ธัญญเนษฐ์ พูนนิกร 
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ขอน าเสนอแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 255,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 225,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ เช่นค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดท า
เวท ีค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง ค่าน้ าดื่ม และ
อาหารว่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการจัด
โครงการนี้ 
อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 ถึง 2565) หน้าที่ 49  ล าดับที่  1 

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝึกอบรม
ต่อต้านสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
ต่อต้านสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด  เช่นค่าป้ายไวนิล ค่า
วิทยากร  
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงการนี้   
อ้างถึง  1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
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ที ่มท 0816.2 /ว 27 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
         2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท  
0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
         3 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
         4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6 /
ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
         5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ. ศ. 2557 
 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ปรากฏใน ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 49  ล าดับที่ 2 

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการรณรงค์วัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก) 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  (3) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติดโลก อันได้แก่ ป้ายไวนิล ค่าของรางวัล อาหาร อาหาร
ว่าง ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง ค่าของรางวัล เงินรางวัล รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้ 
อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0816.2 /ว 27 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
        3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
        5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6 /
ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 49  ล าดับที่  2 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนต าบลนาโสม จ านวน 50,000 บาท 

        (4) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่       
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ประชาชนต าบลนาโสม ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากโครงการ
นี้ 
 อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ. ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบัที่ 2 พ. ศ. 2561 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 ถึง 2565) หน้าที่ 72  ล าดับที่ 1 

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลนาโสม จ านวน 50,000 บาท 

      

  (5) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินโครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลนาโสม อันได้แก่ ค่าป้ายไว
นิล  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ าดื่ม ค่า
น้ าแข็ง รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกิดจากโครงการนี้ 
อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2561 
        2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่ 49    ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 50,000 บาท 

        (6) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ       
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ในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ า
ด่ืม ค่าน้ าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนอันเกิดจากโครงการนี้ 
  อ้างถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.4 /ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2553 
          2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วน    ที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 1953 ลง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
          3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่  74  ล าดับที่ 6 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุรี 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอชัยบาดาล ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252)  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 50 ล าดับที่ 4 

      

 

นักพัฒนาชุมชน                 ได้น าเสนอ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท 
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งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด จ านวน 60,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขัน
กีฬา   นักเรียนต้านยาเสพติด อันได้แก่ ค่าป้ายไวนิล ถ้า
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง ค่าน้ าดื่ม อาหาร
ว่าง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดงานนี้ 
อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  
(00262) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
ถึง 2565) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 3  

      

    
โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนต าบลนาโสม เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งนักกีฬา
และประชาชนต าบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ค่า
ผู้ฝึกสอนกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง ค่า
น้ าดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้ 
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  
(00262) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง  
2565) หน้าที่  63   ล าดับที่ 1 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 52,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 52,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันส าคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จ านวน 2,000 บาท 



หนา้ 68 จาก 90 
 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในวันส าคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น ค่าป้ายไวนิล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน่  
(00263) และปราแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง  
2565) หน้าที่  64   ล าดับที่ 5 

      

    
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  (2) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ค่าป้ายไว
นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดท าเวที ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง ค่าน้ าดื่ม อาหารว่าง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงการนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 
 2552  มาตรา  67 (5), (6),(8) 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 มาตรา 16 ( 11) ,( 16 ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
 หน้าที่ 64  ล าดับที่ 4 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 53,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 53,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจ าปี จ านวน 28,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับส านักงานจังหวัด
ลพบุรี    ตามโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
ประจ าปี  
ตั้งไว้  28,000  บาท 
อ้างถึง  1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
         2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  
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0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน    อุดหนุน
ของ อปท.  
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263)   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 65  ล าดับที่ 8 

    
โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ จ านวน 25,000 บาท 

      

  (2) เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับส านักงานอ าเภอชัยบาดาล
ตามโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน     อุดหนุน
ของ อปท. 
       3.หนังสืออ าเภอชัยบาดาล ด่วน
ที่สุด ที ่ลบ 0318/2267 ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
       4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
(00263)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับ
ที ่10 
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ผู้อ านวยการกองช่าง น าเสนอแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,575,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 800,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
 1 ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
 2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การ
เพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้าการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขาผ้าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ 
- ค่าจ้างวิศวกรผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
รับรองแบบรายการก่อสร้าง 
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
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พ้ืนฐาน (00312)   

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน งานถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม งาน
ทางระบายน้ า สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสื่อมสภาพจาก
การใช้สอย (ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้สามารถมาใช้งานได้
ตามปกติ) 
 (กรณีจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรง ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย) 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
(00312)  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  
งานถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม งานทาง
ระบายน้ า สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสื่อมสภาพจากการ
ใช้สอย (ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้สามารถมาใช้งานได้
ตามปกติ) 
 (กรณีจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรง ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย) 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
(00312)  

      

  
งบลงทุน รวม 1,775,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,775,000 บาท 

   
อาคารต่าง ๆ       

    
โครงการย้ายอาคารเอนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมหลังเก่า 

จ านวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการย้ายอาคารเอนกประสงค์หน้า
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมหลังเก่า มาติดตั้งยังองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมหลังใหม่ อาคารขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 60 ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฎตามแบบ
แปลน อบต.นาโสมก าหนด) 
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ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 9 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างรั้วรอบท่ีท าการ อบต.หลังใหม่ จ านวน 1,700,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการก่อสร้างรั้วรอบท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมหลังใหม่  โดยให้รั้วมีขนาด ความ
ยาวรวมไม่น้อย 228 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 1.95 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.
นาโสมก าหนด 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (00312) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)หน้าที่ 148 ล าดับที่ 7 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอแผนงานการเกษตร และแผนงานการพาณิชย์ 

แผนงานการเกษตร 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 92,000 บาท 
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งบด าเนินงาน รวม 92,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 92,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าป้ายไว
นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดท าเวที ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ค่าน้ าแข็ง ค่าอาหารว่าง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงกับการจัดงานนี้     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (7) 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ,  มาตรา  17  ( 5 ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322)   
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 142  ล าดับที่ 52   

      

    
โครงการเมืองน่าอยู่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ
ในชุมชนต าบลนาโสม 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนต าบลนา
โสม ได้แก่  ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเกิดขึ้นจริงจากจาก
โครงการนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มาตรา 16 (12) (13) (16) (17)   
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา 66   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322)   
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565)  
หน้าที่ 142 ล าดับที่  55  

    
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 2,000 บาท 

      

  (3) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดงาน อันเกิดขึ้นจริงจากโครงการนี้     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543   
มาตรา 16 (17) (24)  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 66 และมาตรา 67 (7)   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322)   
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565
หน้าที่  142  ล าดับที่  53  

      

    
โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  (4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรักน้ า  รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาจัดท าเวที จัดสถานที่ ,ค่าเช่าเครื่องเสียง,ค่าอาหาร ค่า
น้ าแข็ง น้ าดื่ม และอาหารว่าง, ค่าพันธุ์พืชพันธุ์
ไม้ ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดงาน     
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
มาตรา  16 (24)  และ (27)   
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67  (2) และ (7) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0801.2/
ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการ  
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รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  
(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322)  
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง 2565)  
หน้าที่ 145 ล าดับที่ 61   

    
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า จ านวน 10,000 บาท 

      

  (5) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป้องกันไฟป่าเขาสมโภชน์ เช่น ค่าป้ายไวนิล ,  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดท าเวที จัดสถานที่  ,ค่าเช่า
เครื่องเสียง,ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง น้ าดื่ม และอาหารว่าง,  
ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดงาน     
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2552  มาตรา 67 (7)   
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 , มาตรา 17 ( 5 )  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการเกษตร  
(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322)  
และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 141 ล าดับที่ 50      

      

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  (6) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ค่าป้ายไวนิล ค่า
วิทยากร  
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดงาน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
มาตรา  16 (12) (13) (16) (17)   
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- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 66   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  
(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322) และ
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้า 143 ล าดับที่ 60 

 
 
 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 1,137,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 810,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดปริมาณน้ าประปา จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัด
ปริมาณการใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330) 
งานกิจการประปา (00332)  

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา ค่าเป่าล้างพัฒนาบ่อระบบประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  
ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330) 
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งานกิจการประปา (00332)  

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าเช่นสวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หรือวัสดุ
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งใช้ในงานเกี่ยวข้องกับการ
ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330)  
งานกิจการประปา (00332)  

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าท่อประปา วาล์ว กาวทาท่อ ผ้าเทปพัน
ท่อ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330)  
งานกิจการประปา (00332)  

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเข้ากับวัสดุ
ใดๆได้ เช่น มิเตอร์น้ าประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330)  
งานกิจการประปา (00332)  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 540,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในระบบกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330)  
งานกิจการประปา (00332)       

      

  
งบลงทุน รวม 327,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 327,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสา จัน
ทะ (ตลอดสาย) 

จ านวน 327,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการตามโครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายสา จันทะ โดยการเปลี่ยน
ท่อประปา PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 2,042 เมตร รายละเอียดปรากฎตามแบบแปลน อบต.
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นาโสมก าหนด 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) อยู่ใน
แผนพัฒนา  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3/2563 หน้าที่ 10 

 

นักทรัพยากรบุคคล  น าเสนอแผนงานงบกลาง 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 

5,566,74
2 

บาท 

  
งบกลาง รวม 

5,566,74
2 

บาท 

   
งบกลาง รวม 

5,566,74
2 

บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 87,408 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และก.
อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 
อ้างถึง 1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
        2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้ความ
คุ้มครอง แก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการ
ท างานให้แก่นายจ้าง โดยน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี 
อ้างถึง 1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2561 
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด  
ที ่มท 0808.2 /ว 4172 ลง
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วันที่ 24 ธันวาคม 2561 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411) 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 

3,543,60
0 

บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ สิทธิ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ 2562 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่มท 0810.6/ว 1994 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ) โดยจ่าย
ในระบบข้ันบันได   
-อายุ60-69 ปี จ านวน 257 คน ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน  
                                             1,850,400 บา
ท 
-อายุ70-79 ปี จ านวน 111 คน ๆละ 700 บาท เป็น
เงิน  
                                                932,400 บา
ท 
-อายุ80-89 ปี จ านวน 63 คน ๆละ 800 บาท เป็น
เงิน  
                                                604,800 บา
ท 
-อายุ 90 ปีขึ้น
ไป จ านวน 13 คน ๆละ 1,000 บาท เป็น
เงิน  156,000 บาท 
                           รวมทั้งสิ้น 444 คน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และปรากฎใน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) หน้า 71 ข้อ 1 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 

1,476,00
0 

บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความ
จ านง โดยขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคนพิการที่มี
อายุ 18 ขึ้นไป ได้รับเบี้ย คนละ 800 บาทต่อ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ า
กว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ) ตาม
ประกาศบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
- อายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 15 คน อัตราคน
ละ 1,000 บาท 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 135 คน อัตราคน
ละ 800 บาท 
การจ่ายเงินถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2553 แก้ไข
เพ่ิมเติม 
จนถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และ 
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.6/ว 1994 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
(00410) งานงบกลาง (00411) และปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 71 ข้อ 2  

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 48,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่       
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ผู้ป่วยเอดส์ตามท่ีแพทย์ได้รับรับรองและวินิจฉัย
แล้ว  การจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 จ านวนผู้ป่วย 8 คน 
 อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด 
 ที่ มท 0810.6 /ว 684 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ(หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/
ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ )  
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง (00411) และปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 71 ข้อ  3  

   
ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านั้น  
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
        5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
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มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
        6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่มท 0808.2/ว 2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 
        7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท
0810.5/ว6784 วันที ่29 พฤษภาคม 2560 
        8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว516 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
        9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่มท 0810.4/ว1632 ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 
        10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที่มท 0810.5/ว4014 ลง
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
        11.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่มท 0810.4/ว4182 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 
        12.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่มท 0810.5/ว305 ลง
วันที่ 22  มกราคม 2562 
        13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว588  ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
        14.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4 /ว 1273 ลง
วันที่ 25 มีนาคม 2562 
        15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6884 ลง
วันที่ 1 เมษายน 2562  
ตั้งจ่ายจ่าย เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

        

 
      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ค่าทาสี
ตีเส้นจราจร ค่าแผงกั้นจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมจราจร  
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ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงก
ลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)   

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จ านวน 53,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม จ านวน 53,000 บาท โดยสมทบ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.
2561 ข้อ 8  
 อ้างถึง 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.
2561  
  ข้อ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ
7 (1) ดังต่อไปนี้ 
(1) สมทบเงินไมน่้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ า
กว่า 6 ล้านบาท 
(2)สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ตั้งแต่ 6 - 20ล้านบาท 
(3)สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูง
กว่า 20ล้านบาท 
  เป็นข้อก าหนดสัดส่วนการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดย
การคิดค านวณอัตราการสมทบเงินใช้เกณฑ์รายได้
ของ อปท.ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมา มาเป็น
ฐานในการคิดของแต่ละ อปท. โดยการค านวณอัตรา
ร้อยละจะคิดจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7(1) เท่านั้น 
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  อบต.นาโสม มีรายได้
ปี 2562 จ านวน 15,863,167.29 บาท อัตราการ
สมทบ ตาม (2) ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 และสปสช.จัดสรรงบประมาณตามข้อ 7(1) ให้
129,780 บ. 
  ดังนั้น อบต.นาโสม จะต้องสมทบเงินให้ ไม่น้อย
กว่า 51,912 บาท  
 ( อ้างถึง หนังสือส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เชต 4 สระบุรี  ที่สปสช ว.3878 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งจ านวน
ประชากร และวงเงินจัดสรรส าหรับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564) 
 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (00410) 
งานงบกลาง(00411) และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ล าดับที่ 2 

        

 
      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 154,234 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในอัตราร้อยละหนึ่ง ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภท ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ไม่
ต้องน ามารวมค านวณรวมทั้งเงินสมทบที่ค้างส่งหรือขาด
ส่ง  
อ้างถึง 1.หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว29 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
        2.หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (00410)งานงบกลาง (00411)  

      

                 

                  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เพ่ิมเติมแผนงานการศึกษา อธิบายเพิ่ม อาหารเสริม(นม) ได้ตั้งงบ 
รองรับในอัตรา 7.37 บาท จ านวน 260 วัน คูณด้วยจ านวนเด็กนักเรียน 
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จ านวนวันเท่ากันคือ 260 วัน ทั้ง ของ
สังกัด อปท.และสังกัด สพฐ. 
     สว่นอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.นาโสม อัตราคนละ 
20 บาท คูณ จ านวน 245 วนั คูณจ านวนเด็กนักเรียน  
     โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวนเด็กนักเรียน คูณอัตราคนละ 20 บาท
คูณ จ านวน 200 วัน  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   มีท่านใดจะอภิปรายต่อ ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 นางดาวเรือง ฉิมสุนทร ได้สอบถามว่า โครงการเปลี่ยนท่อเมน 
ประปา ได้บรรจุในร่างงบประมาณ โครงการเดียวหรือ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    ได้ชี้แจงว่า ท่อเมนฝั่งไปบ้านนายเชื่อม นั้นหากช ารุด ยังสามารถซ่อมได้  

แต่ที่เสนอโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนายสา จันทะ ท่อมัน
ลอยมากกว่า จึงเสนอให้บรรจุโครงการนี้ 

นักพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงเพ่ิม การจ่ายเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่าตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว 
1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ  

  1.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  การ
จ่ายเบี้ยความพิการ คนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป รับคนละ 800 บาท
ต่อเดือน 

  2.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  การจ่าย
เบี้ยความพิการ คนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี รับคนละ 1,000 บาทต่อ
เดือน 



หนา้ 86 จาก 90 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม       ยกตัวอย่าง เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ม.6  ในเดือน ตุลาคม 2563 นี้ ก็ได้รับ 
จ านวน 1,000 บาท ถูกต้องหรือไม่ 

นักพัฒนาชุมชน ถูกต้องคะ ก็มีเด็กชายเจม ลูกของนางสาวน้ าอ้อย ม.5 ก็จะได้รับ 1,000 
บาท 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 นายอ านาจ น ามะโนสิทธิ์ ได้สอบถามว่า โครงการจิตอาสา
พระราชทาน ในงบประมาณ ปี2564 ไม่จัดด าเนินการหรือ 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ชี้แจงว่า ในงบประมาณ ปี2563 ก าลังจะด าเนินการแล้ว โดยจัดใน
เดือนกันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในปี 2564 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ได้สอบถามว่ามีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอให้ลงมติ  
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในการเสนอรายละเอียด แห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไป
จนครบทุกหมวดรายรับ และรายจ่ายทุกแผนงานแล้ว ล าดับต่อไป ผมจะ
ให้ทุกท่านได้พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ดังนี้ 

1.ผู้ใด พิจารณาเห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ยกมือ จ านวน 10 เสียง 

2.ผู้ใด ไม่เห็นชอบ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

     ไม่มีผู้ยกมือ 

     3.งดออกเสียง ขอให้ยกมือครับ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ผมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 10 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน ไม่มี 
 งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

นาโสม เมื่อเวลา 14.07 น. 
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 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เมื่อสภาได้มีมติรับหลักการแล้ว ให้สภาได้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ  
ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จะได้ให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะตั้ง
คณะกรรมการจ านวนกี่คน ระหว่าง 3 ถึง 7 คน  ให้สมาชิกเสนอได้เลย
ครับ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 นางดาวเรือง ฉิมสุนทร ขอเสนอ 3 ท่านคะ 

มติที่ประชุม ได้เห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอเชิญเสนอท่านที่ 1 ครับ 

 นายสรพงษ์ เกิดโภคา   ผมนายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ม.1  ขอเสนอนางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ม.2 ครับ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอผู้รับรองท่านที่ 1 ครับ 

นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี ผมนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ม.6 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอผู้รับรองท่านที่ 2 ครับ 

นายหลอด แสงค า                             ผมนายหลอด แสงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ม.2
ขอรับรองครับ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอเชิญเสนอ ท่านที่ 2 ครับ 

นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย ดิฉันนางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ม.4 ขอเสนอ นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ม.5 คะ 

นายสิงห์โต ดวงสุดา ผมนายสิงห์โต ดวงสุดา รองประธานสภา ผมขอรับรอง คนที่ 1 ครับ 

นางสังเวียน หงษ์อ่อน  ดิฉันนางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ม.3 ขอรับรองคนที่ 2 คะ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอเชิญเสนอ ท่านที่ 3 ครับ 

นางดาวเรือง ฉิมสุนทร ดิฉันนางดาวเรือง ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ม.5 ขอเสนอ นายสิงห์โต ดวงสุดา รองประธานสภาคะ 

นายสิงห์โต ดวงสุดา ผมไม่สะดวก ไม่รับครับ 
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นางดาวเรือง ฉิมสุนทร ดิฉันนางดาวเรือง ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ม.5 ขอเสนอนายอ านาจ น ามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ม.5 

นายอ านาจ น ามะโนสิทธิ์ ไม่รับครับ ไมส่ะดวกครับ 

นางดาวเรือง ฉิมสุนทร ขอเสนอนางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม ม.3  

นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง  ดิฉันนางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม ม.2 ขอรับรองคะ 

นายอ านาจ น ามะโนสิทธิ์  ผมนายอ านาจ น ามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ม.5 ขอรับรองครับ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้คณะกรรมการแปรญัตติ ครบทั้ง 3 ท่านแล้วคือ 
1.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
2.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 

                                          3.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 
มติที่ประชุม                        มีมติเห็นชอบ คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ได้แก่ 

         1.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
                                       2.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
                                       3.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ให้ทุกท่านได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าเสนอแปรญัตติ ครับ หรือว่าทุก

ท่านเห็นชอบ ในวันที่ 6 -7-8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00–
16.00 น. ของทั้งสามวัน ตามแผนที่ก าหนดไว้ครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ก าหนดระยะเวลายื่นค าเสนอขอแปรญัตติ ไว้ดังนี้ 
 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.รวม 8 ชั่วโมง 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.รวม 8 ชั่วโมง 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.รวม 8 ชั่วโมง 

 รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง 
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ผมขอนัดหมายให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2/2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือที่จะด าเนินการ 
พิจารณา ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  ผมขอแจ้ง
นัดการประชุม นัดต่อไป ในที่นี้เลยนะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมครั้งแรกในวันที่ 5 สิงหาคม 
2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม ในการประชุมสภาท้องถิ่น ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   6   ญัตติอ่ืน  ๆ     

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ 
ประชุมครับ 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 

ปิดการประชุม เวลา 14.45 น. 

ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม 
       ( นางสาวทศพร   เดชรกัษา  ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

                                                    ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
                                                             (  นายสมเดช    ปรีชานนท์  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   

เมื่อวันที่............ เดือนสิงหาคม  พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ได้แก้ไขบันทึกจ านวน .......-.........แห่ง  ในหน้าที่................................................................... ....................... 

                                                                                                                                                           

                                      (ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ 
       ( นางญาณัจฉรา    จิตรซื่อตรง )                                            
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  2   

  

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ             (ลงชื่อ)............... ..............................กรรมการ 
          (  นายสิงห์โต    ดวงสุดา  )                         (  นายศักดิ์ชาย    ช่างภักดี  ) 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  6  

   

                          

  


