
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อําเภอ ชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,056,379 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,588,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,239,840 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,239,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 693,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป แยกได้ดังนี้  
  (1)  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งไว้  393,600  บาท (จายจากเงินรายได้)
 (2)  ตําแหนง  ครู  ตั้งไว้  300,360  บาท (จายจากเงิน   อุด
หนุนทั่วไป)
ตั้งจายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211)
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ตาามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนด
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานกาศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับพนักงานครู 
ตําแหนงครู ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท (ในกรณีครูมีคุณสมบัติ
ครบที่จะได้รับวิทยฐานะชํานาญการครั้งแรกในป      ถัดไป ให้
ประมาณการในชวงระยะเวลาที่จะเกิดสิทธิ เชน ผู้ที่ยื่นประเมิน
รอบเดือนเมษายน ให้คํานวณ 3,500x5) ถือตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.4/ว2674 ลงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 425,880 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตําแหนงตางๆ ของกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนกได้ดังนี้   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (17,090x12 ) เป็นเงิน
205,080 บาท (ผู้มีคุณวุฒิ งบ อปท.)
 (2) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (9,400x12 ) เป็นเงิน 
112,800 บาท (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)
 พนักงานจ้างทั่วไป     
 (1) ตําแหนง คนงานทั่วไป (9,000x12) ตั้งไว้ 
108,000 บาท (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตั้งจายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)      
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (2,000x12) (งบเงิน
อุดหนุน) เป็นเงิน  24,000  บาท
 (2) ตําแหนง คนงานทั่วไป (1,000 x12) เป็นเงิน 
12,000 บาท 
ตั้งจายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211)
 

งบดําเนินงาน รวม 348,580 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
และ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 

ค่าใช้สอย รวม 193,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ด้านธุรการ ด้านพัสดุของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําาบลนาโสม

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ 
ด้านพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
โดยถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ทื่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ
การดําเนินงานการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น          
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็น  คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติ
ตางๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาซักฟอก  คาระวางรถ
บรรทุก  คาจ้างเหมาบริการในการจัดทําของตางๆ  คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

คารับรอง   ตั้งไว้    1,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองบุคคล คณะบุคคล ผู้บังคับ
บัญชา หรือสวนราชการที่มาตรวจเยี่ยม หรือตรวจสอบภายใน
กิจการ การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล หรือการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ไมเกินร้อยละ
1 ของรายได้จริงในปที่ลวงมาไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ      เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ (ป 2562 รายได้ของ 
อบต.นาโสม จํานวน ..15,862,225.49..บ..) ตามหนังสือ
มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. 2548 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และ
สัมมนาตางๆ และจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาบริการอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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โครงการสงเสริมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาป้ายไวนิล คาจ้างเหมาจัดทํา
เวที คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหาร
วาง คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน  
        ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 มาตรา 67(6) 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว2893 ลว.20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 
ลําดับที่ 1 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอรและ
ครุภัณฑตางๆ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

ค่าวัสดุ รวม 68,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษไข ดินสอ 
ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สวิตช 
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผง
ซักฟอก ไม้ถูพื้น น้ํายาล้างจาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจาก เงินรายได้ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้่อวัสดุกอสร้าง เชน เครื่องมือ ใช้ในงานไฟฟ้า 
ทอระบายน้ํา งานเสียงไร้สาย ไม้ตางๆ ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย 
อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ทอน้ําและวัสดุกอสร้าง
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ เครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
หรือวัสดุอื่นที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไม้เข้าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ อันได้แก หัวเตา
แกส หัววาวว ปด-เปดแกส กอกน้ํา ฝาปดชักโครกขนาดเล็ก ฯลฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกาศึกษา (00211) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,580 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,580 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อ
สารตางๆคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,467,959 บาท
งบดําเนินงาน รวม 651,959 บาท

ค่าใช้สอย รวม 207,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 47,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายสําหรับสนับสนุน คาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม จัดสรร
ให้เด็กอายุ 2-5 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป จํานวนเด็กเล็ก
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563จํานวน 28 คน
หนังสือสั่งการ
 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3886 ลว
.28 มิถุนายน 2562
 2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว2786 ลว
.8 พฤษภาคม 2562
 3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 
ลําดับที่ 10
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 22,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นาโสม จัดสรรให้เด็กอายุ 3-5 ป โดยตั้งงบประมาณ ดังนี้
  1.คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
  2.คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
  3.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
  4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
   จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จํานวน 28 คน
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) 

ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 
ลําดับที่ 9
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โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม จํานวน 137,200 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน จํานวน 28
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) อ้างถึง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 444,559 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 444,559 บาท

 เพื่อจายเป็น คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัย  ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โดยตั้งงบ
ประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน 
ดังนี้
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
จํานวน 28 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
 2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) จํานวน 3 แหง จํานวนเด็ก รวม 204 คน 
(ข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม 2563) ได้แก
    -โรงเรียนบ้านนาโสม
    -โรงเรียนบ้านใหมทรัพยเจริญ
    -โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2 
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
ถึง 2565) หน้าที่ 55 ข้อ 4 และหน้าที่ 55 ข้อ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม จํานวน 304,000 บาท

 เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.โรงเรียนบ้าน
ซับงูเหลือมเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลางวัน จัดสรรให้กับ
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 ถึง ป.6 ตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อ
ละ 20 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน จํานวน 76 คน
( ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 )
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
       2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
55 ลําดับที่ 6

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาโสม จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.โรงเรียน
บ้าน นาโสม เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลางวัน จัดสรร
ให้กับเด็กอนุบาลและเด็กป 1 ถึงป 6 ตั้งงบประมาณรองรับใน
อัตรามื้อละ 20 บาท ตอคน จํานวน 200 วันจํานวน 52 คน ( ณ
 วันที่ 
10 กรกฎาคม 2563) อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2 ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
หน้าที่ 55 ลําดับที่ 6
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โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหมทรัพยเจริญ จํานวน 304,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐโรงเรียนบ้าน
ใหมทรัพยเจริญเพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลางวันจัด
สรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็กป 1 ถึงป 6 ตั้งงบประมาณรองรับใน
อัตรามื้อละ 20 บาทตอคนจํานวน 200 วันจํานวน 76 คน
(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) อ้างถึง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตั้งจายจาก เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)
หน้าที่ 55 ลําดับที่ 6
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