
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม
เขต/อําเภอ ชัยบาดาล    จังหวัดลพบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมูที่ 2   ซอย-  ถนนนาโสม - ซับตะเคียน  แขวง/ตําบล นาโสม
  เขต/อําเภอ ชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  15190

พื้นที่ 36.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,626 คน
ชาย 1,351 คน

หญิง 1,275 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนาโสม
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโสมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสมจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,820,980.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 16,410,903.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,229,374.31 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
102,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน -73,632.38 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน -8,517.38 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน -65,115.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 0.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 0.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 17,377,790.64 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 4,721,179.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,032,850.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,906,647.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 583,900.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,133,213.75 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,406,000.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,041,915.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 208,700.93 238,200.00 190,956.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

13,432.60 14,820.00 14,820.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 182,245.44 240,000.00 320,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

552,470.00 600,000.00 600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,700.30 1,000.00 1,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 979,549.27 1,094,020.00 1,126,876.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,297,042.94 12,691,902.00 13,922,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,297,042.94 12,691,902.00 13,922,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,512,781.00 9,457,114.00 9,546,089.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8,512,781.00 9,457,114.00 9,546,089.00

รวม 25,789,373.21 23,243,036.00 24,594,965.00



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

รายรับจริง
ปี  2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 208,700.93 238,200.00 190,956.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

13,432.60 14,820.00 14,820.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 182,245.44 240,000.00 320,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

552,470.00 600,000.00 600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 22,700.30 1,000.00 1,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 979,549.27 1,094,020.00 1,126,876.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,297,042.94 12,691,902.00 13,922,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,297,042.94 12,691,902.00 13,922,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,512,781.00 9,457,114.00 9,546,089.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8,512,781.00 9,457,114.00 9,546,089.00

รวม 25,789,373.21 23,243,036.00 24,594,965.00



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

1,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

53,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

79,008

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,423,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

150,489

สํารองจ่าย 292,363

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,344,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563  23:10:20 หน้า : 1/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

1,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

53,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

79,008

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,423,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

150,489

สํารองจ่าย 292,363

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,344,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

950,400 950,400

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563  23:10:20 หน้า : 2/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 143,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000

เงินเดือนพนักงาน 621,460

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

144,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 100,000 103,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563  23:10:20 หน้า : 3/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 728,160 826,560 1,698,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 156,000 180,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000 132,000 216,000

เงินเดือนพนักงาน 681,840 3,048,360 4,351,660

เงินวิทยฐานะ 17,500 17,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 207,240 207,240

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 90,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 160,000 364,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 100,000 136,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

4,000 26,000 35,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 173,000 431,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563  23:10:20 หน้า : 4/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาบุคคล
จดมาตรวัดปริมาณน้ํา
ประปา

100,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ปฎิบัติงานช่างไฟฟ้า

102,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานในกอง
คลัง

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ธุรการ ด้านพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสม

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสม

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาบุคคล
จดมาตรวัดปริมาณน้ํา
ประปา

100,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ปฎิบัติงานช่างไฟฟ้า

102,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานในกอง
คลัง

204,000 204,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ธุรการ ด้านพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสม

102,000 102,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสม

102,000 102,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม

102,000 102,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล ค่าพวง
มาลา ค่าพานพุ่ม
ประดับดอกไม้วันท้อง
ถิ่นไทย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสม กรณีครบ
วาระ หรือเลือกตั้งซ่อม
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโสม
หรือผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโสม

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนต้านยาเสพติด

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

1,000 20,000 21,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล ค่าพวง
มาลา ค่าพานพุ่ม
ประดับดอกไม้วันท้อง
ถิ่นไทย

3,000 3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 190,000 240,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสม กรณีครบ
วาระ หรือเลือกตั้งซ่อม
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโสม
หรือผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโสม

300,000 300,000

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนต้านยาเสพติด

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

20,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ของ อบต.นาโสม

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมต่อ
ต้านสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้สารเสพติด

50,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563  23:10:20 หน้า : 9/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

20,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ของ อบต.นาโสม

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

30,000 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

60,000 60,000

โครงการฝึกอบรมต่อ
ต้านสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้สารเสพติด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนตําบลนา
โสม

50,000

โครงการพัฒนา
จิตสํานึกค่านิยมและ
จรรยาบรรณ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

โครงการเมืองน่าอยู่ส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม

30,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวด
ล้อม

2,000

โครงการรณรงค์วันต่อ
ต้านยาเสพติดโลก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนตําบลนา
โสม

50,000

โครงการพัฒนา
จิตสํานึกค่านิยมและ
จรรยาบรรณ

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

100,000 100,000

โครงการเมืองน่าอยู่ส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม

30,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวด
ล้อม

2,000

โครงการรณรงค์วันต่อ
ต้านยาเสพติดโลก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

20,000

โครงการส่งนักกีฬาและ
ประชาชนตําบลนาโสม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

80,000

โครงการส่งเสริมการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาในวันสําคัญ
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

2,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลนาโสม

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

20,000

โครงการส่งนักกีฬาและ
ประชาชนตําบลนาโสม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

80,000

โครงการส่งเสริมการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาในวันสําคัญ
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

2,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลนาโสม

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)

37,400 37,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป้องกันไฟ
ป่า

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการพึ่งตน
เองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ด้านสาธารณภัย
ให้แก่อปพร. ศูนย์อบต
.นาโสม

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563  23:10:20 หน้า : 15/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

24,860 24,860

โครงการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป้องกันไฟ
ป่า

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการพึ่งตน
เองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ด้านสาธารณภัย
ให้แก่อปพร. ศูนย์อบต
.นาโสม

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.นาโสม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 520,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 60,000 300,000 50,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 480,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.นาโสม

107,800 107,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 60,000 890,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 140,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 78,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 190,000 190,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 25,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 413,899 413,899

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 420,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 130,000 135,000

วัสดุอื่น 5,000 2,000 12,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

7,580 90,000 97,580

ค่าไฟฟ้า 30,000 160,000 670,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 2,769

ตู้บานเลื่อนกระจก 6,578

โต๊ะทํางาน 4,990

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค

22,000

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนชุดประชุมไร้
สายพร้อมเครื่องควบคุม

วิทยุสื่อสาร

แอมป์ขยายเสียง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ที่ทําการ อบต.หลังใหม่

2,050,000

ค่าถมดิน

โครงการถมที่ดินรอบที่
ทําการ อบต.หลังใหม่

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 20,907 23,676

ตู้บานเลื่อนกระจก 26,312 32,890

โต๊ะทํางาน 4,990

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค

22,000

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์

700 700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนชุดประชุมไร้
สายพร้อมเครื่องควบคุม

180,000 180,000

วิทยุสื่อสาร 30,000 30,000

แอมป์ขยายเสียง 8,450 8,450

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

80,000 80,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
ที่ทําการ อบต.หลังใหม่

2,050,000

ค่าถมดิน

โครงการถมที่ดินรอบที่
ทําการ อบต.หลังใหม่

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000

โครงการงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ 
ประจําป

28,000

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนาโสม

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านใหม๋ทรัพย์
เจริญ

โครงการอุดหนุนการจัด
งานรัฐพิธีต่าง ๆ

25,000

รวม 5,394,960 710,000 92,000 3,200,000 245,000 255,000 1,796,317 374,000

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563  23:10:21 หน้า : 21/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000

โครงการงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ 
ประจําป

28,000

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม

256,000 256,000

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนาโสม

224,000 224,000

โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านใหม๋ทรัพย์
เจริญ

296,000 296,000

โครงการอุดหนุนการจัด
งานรัฐพิธีต่าง ๆ

25,000

รวม 3,228,039 280,000 9,019,649 24,594,965
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,594,965   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 190,956 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 172,222 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้ที่เข้าขายต้องชําระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจํานวนลูกหนี้ที่ค้างชําระภาษีบํารุงท้องที่

ภาษีป้าย จํานวน 8,734 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 14,820 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 700 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวา การประมาณการของปที่ผานมา 

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เป็นปแรก

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เป็นปแรก 

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากวา รับจริงของปที่ผานมา
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คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เป็นปแรก เนื่องจากได้ออกข้อบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล เรื่องการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เป็นปแรก เนื่องจากได้ออกข้อบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม ป 2562 จํานวน 4 เรื่อง

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,100 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้เทากับประมาณการของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20 บาท

ประมาณการตั้งรับไว้ เทากับประมาณการของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 320,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 320,000 บาท

ประมาณการไว้ สูงกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 600,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้ สูงกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,100 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100 บาท

     ประมาณการ ไว้ต่ํากวารายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,922,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 389,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไว้ ต่ํากวา รายรับจริงของปที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,130,000 บาท

ประมาณการไว้ ต่ํากวา รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการไว้ ต่ํากวา รายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,900,000 บาท

ประมาณการไว้ ต่ํากวา รายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวารายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 17,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวารับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวารับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,546,089 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,546,089 บาท

ประมาณการไว้เทากับ รับจริงของปงบประมาณ 2562
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อําเภอ ชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,594,965 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,124,640 บาท

งบบุคลากร รวม 4,703,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,635,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทนผู้บริหาร  แยกได้ดังนี้   
 (1) เงินเดือน ตําแหนง นายก อบต. (  20,400x12) 
เป็นเงิน 244,800 บาท
 (2) เงินเดือน ตําแหนง รองนายก อบต. ( 11,220x12x2 ) 
เป็นเงิน 269,280 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)            
  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

             เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก อบต. 
แยกได้ดังนี้     
 (1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. (1,750x12
)   เป็นเงิน 21,000 บาท
 (2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต. (880x12x2
)  เป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111)  
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

             เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก/รอง
นายก อบต.  
แยกได้ดังนี้     
 (1) เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนง นายก อบต. (1,750x12
)   เป็นเงิน 21,000 บาท
 (2) เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนง รองนายก อบต. (880x12x2
)  เป็นเงิน 21,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)  งานบริหารทั่วไป (00111)     

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

               เพื่อจายเป็นคาตอบแทนตําแหนง เลขานุการ
นายก อบต.  (7,200x12)  เป็นเงิน 86,400 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 950,400 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.นาโสม ดังนี้
(1) ประธานสภา อบต. 11,220x12 เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภา อบต. (9,180x12) เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภา อบต. (7,200x12) เป็นเงิน 86,400 บาท
(4) สมาชิกสภา อบต. (7,200x12x9) เป็นเงิน 777,600 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
) งานบริหาร 
ทั่วไป (00111) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,067,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,049,840 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ของสํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม     ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้
1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ตั้งไว้ 453,960
 บาท
2.ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป                        ตั้ง
ไว้ 393,600 บาท
3.ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน            ตั้ง
ไว้ 288,120 บาท
4.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล                         ตั้ง
ไว้ 317,520 บาท
5.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน                            ตั้ง
ไว้  207,480 บาท
6.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ                         ตั้ง
ไว้  158,760 บาท
7.ตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้ง
ไว้ 230,400 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท

                 (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มเติมตาม
คุณวุฒิ
  (2,000x12)    ตั้งไว้ 24,000 บาท
                  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก
พนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสํานักงานปลัด อบต. ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อจาย
เป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ตางๆ ของสํานักงานปลัด อบต. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 82 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนด อัตราเงิน
เดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะ
กรรมการกลางข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่นรับรองวา
คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับแตง
ตั้ง (ฉบับที่ 4) 
                (2) เงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นระดับ  
ผู้บริหาร เดือนละ 7,000 บาท (7,000x12)          ตั้งไว้ 84,000
 บาท 
                เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ตําแหนงนักบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับ
กลาง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

           เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) อัตราเดือน
ละ 
7,000  บาท (7,000x12) ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)และเงิน
ประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น อัตราเดือนละ 3,500 บาท (3,500x12) 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 676,080 บาท

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักงานปลัด ได้แก
     พนักงานจ้างตามภารกิจ    
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (12,800x12)  
เป็นเงิน 153,600 บาท
 (2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (12,130x12)
เป็นเงิน 145,560 บาท
 (3) ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา (9,780x12)   
เป็นเงิน 117,360 บาท
 (4) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (12,630x12) 
เป็นเงิน 151,560 บาท
 พนักงานจ้างทั่วไป     
 (1) ตําแหนง นักการภารโรง (9,000x12) เป็นเงิน 108,000 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

             เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้
แก พนักงานจ้าง    ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)      
  พนักงานจ้างตามภารกิจ      
  (1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2,000 x12)
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (3) ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (4) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  พนักงานจ้างทั่วไป      
  (1) ตําแหนง นักการภารโรง (1,000x12) 
เป็นเงิน 12,000 บาท 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,070,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น 1.คาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่มาชวยปฏิบัติ
ราชการในชวงปิดภาคเรียนหรือเจ้าหน้าที่จากหนวยงานอื่นที่มา
ชวยปฏิบัติราชการ ตามหนังสือที่ มท 0891.1 ลงวันที่ 14
 มีนาคม 2551 เป็นเงิน 20,000 บาท
                  2.คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คณะกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือคาตอบแทนให้แกผู้ที่เกี่ยว
ข้องสําหรับการดําเนินการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นเงิน 100,000 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

              เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ตําแหนงตางๆ 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบล
นาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาเชาบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิ ตามกฎหมาย ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

                เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงาน
สวนตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
     

ค่าใช้สอย รวม 1,005,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว7120
 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการของ อปท.
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถาน
ที่ราชการองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนา
โสม อาคารพัสดุ หรืออาคารอื่นที่ได้กําหนดให้รับผิด
ชอบ ทรัพยสินและยานพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว7120 ลว.9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท.
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

                เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
คาเชาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร คาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง คาเชาเครื่องพิมพ คาดู
และระบบคอมพิวเตอรฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 มี.ค. 60
 ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบสาธารณูปโภค
2. กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ
.ค. 59 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ของ อปท.   
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

   (1) คารับรอง   ตั้งไว้    5,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองบุคคล คณะบุคคล ผู้บังคับ
บัญชา หรือสวนราชการที่มาตรวจเยี่ยม หรือตรวจสอบภายใน
กิจการ การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ลวงมา
ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ (ปี 2561 
รายได้ของ อบต.นาโสม จํานวน ..17,276,592.21..บ..) ตาม
หนังสือ
มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. 2548 ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏ
ในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)         
   (2) คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้ 15,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมาย 
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวาง อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)  และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)       

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:54 หน้า : 10/86



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของรางวัล คาพวงมาลา คาพานพุมประดับดอกไม้วันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท

                เพื่อจายเป็นคาของรางวัล เงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา คาพานพุมประดับดอกไม้วันท้องถิ่น
ไทยฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

              เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พักและ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม กรณี
ครบวาระ หรือเลือกตั้งซอมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาโสมหรือผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 300,000 บาท

             เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซอม
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการเลือก
ตั้ง คาใช้จายในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการนี้ ฯลฯ 
เป็นไปตาม   
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 66
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(15) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
 ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่  4
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โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

              เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาปายไวนิล ,คาอาหาร คาน้ํา
แข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง, คาวัสดุอุปกรณคาใช้จายอื่น ๆ   ที่
เกี่ยวข้องในดําเนินงานตามโครงการ    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
  มาตรา  69/1
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 มาตรา 16 ( 1
 ) มาตรา 17
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่3) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 2 

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:54 หน้า : 13/86



โครงการพัฒนาจิตสํานึกคานิยมและจรรยาบรรณ จํานวน 10,000 บาท

              เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ พัฒนา
จิตสํานึก 
คานิยมและจรรยาบรรณ  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาน้ํา
แข็ง น้ําดื่ม 
และอาหารวาง รวมถึงคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉ.6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 มาตรา 67(8) 
       - พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31) 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
ตั้งจายจาก เงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 73 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

              เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ในการดําเนินการอบรม หรือสัมนา หรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการ ได้แก คาวิทยากร คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
การอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม หรือคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการดําเนินโครงการนี้ 
อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการอบรม การฝึก
อบรม
          2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขจนถึง ฉบับ
ที่  พ.ศ.2561
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอม
แซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
งานปลัด และครุภัณฑตางๆ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

ค่าวัสดุ รวม 497,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

             เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ กระดาษไขดินสอ ไม้
บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟม ฯลฯ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจาก เงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ํา
ดื่ม แปรง 
ไม้กวาด น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจาย
จาก เงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะ รถ
ยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า หรือยานพาหนะ
อื่นๆ เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน หม้อน้ํารถยนต ฯลฯ  ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:54 หน้า : 15/86



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 190,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ดังนี้     
 (1) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว้ 183,000 บาท 
สําหรับยานพาหนะรถยนต รถจักรยานยนต และเครื่องตัด
หญ้า ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     
 (2) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ตั้งไว้ 2,000 บาท 
สําหรับเครื่องยนตเรือกู้ภัยกู้ภัยท้องแบน เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ          
 (3) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท 
สําหรับเครื่องพนหมอกควันในการปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
ที่นําโดยแมลงตางๆ  ในพื้นที่ตําบลนาโสม เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน หมึก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับแบบเลเซอร ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอรน้ํา - ไฟฟา หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาลว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่ไมสามารถจัดเข้าวัสดุใด ๆได้ ตั้ง
จายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป  
(00111) 

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:54 หน้า : 16/86



ค่าสาธารณูปโภค รวม 258,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 160,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในสํานักงาน และเครื่องรับเสียง
ไร้สาย 
สาธารณูปโภคในกิจการของอบต. ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว
. 22 
มี.ค. 60 ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริหาร เชน คาเชาเครื่อง 
คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาใช้บริการ
โทรศัพท ที่ใช้เกี่ยวกับงานราชการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม  ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  
(00111) 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม  
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร
เน็ต คาสื่อสารตางๆ คาเชาโดเมนฝากพื้นที่บนเว็ปไซด ของ อบต
. คาใช้จายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาใช้จายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการ และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้ง
จายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
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งบลงทุน รวม 306,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 306,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 11,838 บาท

               เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  3
  ตัว 
        มีรายละเอียด ดังนี้
1. เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว ราคา 6,300 บาท 
    -มีพนักพิงสูง สีดํา มีท้าวแขนทั้งสองข้าง
    -เป็นหนัง พีวีซี หรือ พียู ทั้งตัว
    -ขาเป็นอลูมิเนียม มีล้อไมต่ํากวา 5 ล้อ
    -เก้าอี้มีโช๊คปรับระดับได้
     (ไว้ใช้งานของตําแหนงหัวหน้าสํานักงานปลัด)
 2.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,769 บาท 
                                         เป็นเงิน 5,538 บาท
   -มีพนักพิงเตี้ย สีดํา มีท้าวแขนทั้งสองข้าง
   -เบาะหุ้มหนังเทียม แขน-ขาพลาสติก
   -มีล้อไมต่ํากวา 5 ล้อ 
   -เก้าอี้มีโช๊ค ปรับระดับได้ หรือไมมีโช๊ค
   (ไว้ใช้ในงานของตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล และตําแหนงผู้
ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ)
(ตั้งราคาตามท้องตลาดไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ)     
 ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
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ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 26,312 บาท

             เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4
 ฟุต จํานวน 4 หลัง เป็นเงิน 26,312 บาท สําหรับเก็บเอกสารใน
งานเลือกตั้ง 1 หลัง งานเรื่องร้องเรียน 1 หลัง งานสาธารณสุข 1
 หลัง และงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 หลัง
(ราคาตามท้องตลาดไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ) ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายพร้อมเครื่องควบคุม จํานวน 180,000 บาท

     เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายพร้อม
เครื่องควบคุม สําหรับใช้ในห้องประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
     1.ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสําหรับประธาน  จํานวน 1 ชุด
     2.ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสําหรับผู้เข้ารวม
ประชุม           
                                                              จํานวน 10
 ชุด 
     3.เครื่องควบคุมชุดประชุมไร้สาย จํานวน 1 เครื่อง
     4.เครื่องชารจแบตเตอรี     จํานวน  1  เครื่อง
          มีรายละเอียดคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
    1.ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสําหรับประธาน  จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะ
1.มีปุมเปิด-ปิดไมโครโฟนแบบระบบสัมผัส (Touch button)
2.ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสําหรับประธานมีปุมปิดการใช้งาน
ของไมโครโฟนผู้รวมประชุม
3.มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED แสดง
ผล ID, battery level, microphone state, control chanel
4.ใช้แบตเตอรี่ AA จํานวน 2 ก้อน
5.แบตเตอรี่ AA สามารถใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมง
6.มีไฟแสดงผลสีแดงรอบคอไมโครโฟนเมื่อเปิดใช้งานไมโครโฟน
7.ก้านไมโครโฟนสามารถถอดจากฐานได้
8.สามารถตอบสนองความถี่ 45Hz-18KHz ได้
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9.มีคา S/N Ratio มากกวา 105dB
10.มีคาความผิดเพี้ยนรวมน้อยกวา 1%
11.สามารถใช้งานในอุณภูมิ 5 – 50 องศาเซนเซียสได้
12.ได้รับมาตรฐาน CE และ ROHS

     2.ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสําหรับผู้รวม
ประชุม จํานวน 10 ชุด
คุณลักษณะ
1.ปุมเปิด-ปิดไมโครโฟนแบบระบบสัมผัส (Touch button)
2.มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED แสดง
ผล ID, battery level, microphone state, control chanel
3.ใช้แบตเตอรี่ AA ในการใช้งาน
4.แบตเตอรี่ AA สามารถใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมง
5.มีไฟแสดงผลสีแดงรอบคอไมโครโฟนเมื่อเปิดใช้งานไมโครโฟน
6.ก้านไมโครโฟนสามารถถอดจากฐานได้
7.สามารถตอบสนองความถี่ 45Hz-18KHz ได้
8.มีคา S/N Ratio มากกวา 105dB
9.มีคาความผิดเพี้ยนรวมน้อยกวา 1%
10.สามารถใช้งานในอุณภูมิ 5 – 50 องศาเซนเซียสได้
11.ได้รับมาตรฐาน CE และ ROHS
     
    3.เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
1.เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายยานความถี่ UHF 
พร้อมบันทึกเสียงการประชุม
2.สามารถบันทึกเสียงการประชุมเป็นไฟล MP3 ผานชอง USB 
และสามารถรองรับความจุได้ถึง 32 GB
3.สามารถใช้งานในสถานที่เดียวกันได้ถึง 20 ชุด
4.สามารถควบคุมไมโครโฟนได้ถึง 50 ตัว
5.งายตอการติดตั้งใช้งานและเคลื่อนย้าย โดยไมต้องตอสาย
สัญญาณ
6.สามารถเปิดใช้งานไมโครโฟนพร้อมกันได้ 3 ตัว
7.สามารถใช้งานในโหมด FIFO โหมดได้
8.สามารถควบคุมไมโครโฟนในระยะ 60 เมตรได้
9.มีหน้าจอ LCD แสดงผลการทํางาน
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10.มีชองตอสัญญาณเสียงทางด้านขาออก แบบ XLR 
และ Phone jack sockets
11.สามารถตอบสนองความถี่ 45Hz-18KHz ได้
12.มีคา S/N Ratio มากกวา 105dB
13.มีคาความผิดเพี้ยนรวมน้อยกวา 1%
14.สามารถใช้งานในอุณภูมิ 5 – 50 องศาเซนเซียสได้
15.ได้รับมาตรฐาน CE และ ROHS
16.มีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมน้อยกวา 2
 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นําเข้าอยางเป็นทางการมาแสดง
ในวันเปิดซองสอบราคา เพื่อความมั่นใจในการบริการหลังการ
ขาย

      4.เครื่องชารจแบตเตอรี่  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
1.เครื่องชารจแบตเตอรี่ขนาด AA สามารถชารจได้ครั้งละ 20
 ก้อน
2.สามารถเลือกโหมดการ
ชารจ 400 mAh, 600 mAh, 800 mAh และ 1000 mAh ได้
3.มีไฟ LED แสดงสถานะ การชารจ
4.มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะ การทํางาน
      ตั้งราคาตามราคาท้องตลาด ไมมีปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
  ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

แอมป์ขยายเสียง จํานวน 8,450 บาท
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       เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 120 วัตต
             จํานวน 1 เครื่อง
     คุณลักษณะ
1.เป็นเครื่องขยายเสียง และผสมสัญญาณเสียงกําลังขยายไมน้อย
กวา 120 วัตต
2.สามารถตอไมโครโฟนได้ไมน้อยกวา 3 ชอง และ AUX ไมน้อย
กวา 2 ชอง
3.ชองสัญญาณใช้ MIC (Input 1 – 3 : -60dB,600
 โอหม) balanced phone jack
4.ชองสัญญาณ AUX 1 – 2 : - 20 dB, 10k 
โอหม,unbalanced,RCA jack
5.มีวอลลุมปรับระดับเสียงอิสระแตละชอง
6.สามารถปรับเสียงทุ้ม +- 10dB ที่ 100 Hz และเสียงแหลม
ที่ +- dB ที่ 10 kHz
7.สามารถตอบสนองความที่ไมน้อยกวา 50 – 20,000 Hz
8.สามารถตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 KHz ได้
9.ต้องเป็นผลิตภัณฑภายใต้เครื่องหมายการค้าจากประเทศใน
แถบ ยุโรป  และญี่ปุน เทานั้น 
      ตั้งราคาตามราคาท้องตลาด ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  
     ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑขนาดใหญ เชนรถ
ยนตสํานักงาน รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ที่อยุในความรับผิด
ชอบของสํานักงานปลัด รวมถึงครุภัณฑตางๆ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนายน2558
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) 

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:54 หน้า : 22/86



งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสร้าง
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

               เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทา
มะนาว ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ข้อ 7

งานบริหารงานคลัง รวม 1,895,009 บาท
งบบุคลากร รวม 1,470,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,470,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 998,520 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ให้แก
พนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสวนการคลังตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  แยกได้ดังนี้ 
 (1)  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งไว้   402,720  บาท
 (2)  ตําแหนง  เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งไว้  297,900  บาท
 (3)  ตําแหนง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ตั้งไว้  297,900
  บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง  (00113) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มเติมตาม
คุณวุฒิ  (2,000x12)x2
ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้
แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของกองคลัง ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก
พนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของ
กองคลัง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 
0809.5/ว 82 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
สวนท้องถิ่นรับรองวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ได้รับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00111) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

               เพื่อจายเป็นเงินเดือนประจําตําแหนงผู้อํานวยการ
กองคลัง  อัตรา
เดือนละ (3,500x12) บาท ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง 00113 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท

               เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจําของกอง
คลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จําแนกได้ดังนี้     
               ตําแหนง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้ง
ไว้ 207,240 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,480 บาท

               เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  (12,540x12 =(150,480 )  จํานวน  1  อัตรา
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง  (00113)    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

               เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้
แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก
.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)      
      พนักงานจ้างตามภารกิจ      
      ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
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งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

           เพื่อจายเป็น  คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัด
ซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานกอสร้าง (ตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ง 3652 ลว.17พ.ย.53) ตั้ง
จายจาก   
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113)   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

               เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตําแหนง
ตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

              เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบล 
และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหาร
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00113) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

               เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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ค่าใช้สอย รวม 279,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 204,000 บาท

             เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกอง
คลัง 
จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตาาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท
 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ การเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการของอปท. ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

              เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน    
คาเชาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาจ้าง
เหมาบริการ 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง คาเชาเครื่อง
พิมพ 
คาดูแลระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 มี.ค. 60
 ประมาณ
รายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
2. กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ
.ค. 59
เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท. 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม และสัมมนาตางๆ และจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาบริการอื่นๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอม
แซม (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอรและครุภัณฑตางๆ ตั้ง
จายจาก 
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหาร
งานคลัง(00113)          

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ กระดาษไข ดินสอ 
ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟม ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร ฯลฯ หรือ
วัสดุอื่นที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งจาย
จาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร 
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 
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งบลงทุน รวม 9,769 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,769 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 9,069 บาท

           เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  2  ตัว 
           มีรายละเอียด ดังนี้
1. เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว ราคา 6,300 บาท 
    -มีพนักพิงสูง สีดํา มีท้าวแขนทั้งสองข้าง
    -เป็นหนัง พีวีซี หรือ พียู ทั้งตัว
    -ขาเป็นอลูมิเนียม มีล้อไมต่ํากวา 5 ล้อ
    -เก้าอี้มีโช๊คปรับระดับได้
     (ไว้ใช้งานของตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง)
 2.เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคา 2,769
บาท                                       
   -มีพนักพิงเตี้ย สีดํา มีท้าวแขนทั้งสองข้าง
   -เบาะหุ้มหนังเทียม แขน-ขาพลาสติก
   -มีล้อไมต่ํากวา 5 ล้อ 
   -เก้าอี้มีโช๊ค ปรับระดับได้ หรือไมมีโช๊ค
   (ไว้ใช้ในงานของตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
(ตั้งราคาตามท้องตลาดไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ) 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

            เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 700 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    -สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงคSmart Card ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
      -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
    -สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ Interface  แบบUSB
    -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค Smart Card ที่ใช้แรง
ดันไฟฟาขนาด 5 Volts 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยาง
น้อย
    ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) และปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) หน้าที่ 163 ข้อ 11
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาปวยการให้แกอปพร.ของอบต.นา
โสม ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยการกําหนด
คาใช้จายของอาสาสมัคร ในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560หรือจายเป็นคาปวยการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันสําคัญ  เชน คาปายไว
นิล คาอาหาร คาน้ําแข็ง 
น้ําดื่ม และอาหารวาง คาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
งาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 (4 )
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ( 23
) และ ( 29 )
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมากที่ มท0808.2/ว
 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0804.5
/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.4
/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.4
/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.4
/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120) 
งานปัองกันภัยภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 51 ลําดับที่ 3 
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โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน คาปายไวนิล คา
วิทยากร ,คาอาหาร, คาน้ําแข็ง 
น้ําดื่ม และอาหารวาง, คาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
งาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552
  มาตรา 66 
มาตรา  67(8)
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (31)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(00120) งานปัองกันภัยภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
และปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 51 ลําดับที่  4
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โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสาธารณภัยให้แกอปพร. ศูนยอบต
.นาโสม

จํานวน 100,000 บาท

          เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มพูน
ความรู้ด้าน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก อปพร. ศูนย อบต.นา
โสม เชน 
คาปายไวนิล คาวิทยากร  คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหาร
วาง 
คาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  
พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
  มาตรา 66
มาตรา  67(8)
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (31)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(00120) งานปัองกันภัยภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 53  ลําดับ
ที่ 8

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

วิทยุสื่อสาร จํานวน 30,000 บาท

               เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเครื่องรับสง
วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กําลังสง 5 วัตต ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม จํานวน 6
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
 1.  เป็นเครื่องรับ-สงระบบ  VHF /FM ความถี่ 136-174 MHz 
กําลังสง 5 วัตต ประกอบด้วย ตัวเครื่อ งแทนชารจ แบตเตอรี่ 1
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 ก้อน เสายางหรือเสาสไลด เหล็กพับ หรือคลิปหนีบเอว ที่มีความ
คงทนแข็งแรง ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด โครงสร้างตัวเครื่อง
ต้องแข็งแรงทนทานตอการตก กระแทก และทนตอละอองน้ําและ
ความร้อนได้ดี
 2. เป็นเครื่องรับสงระบบ VHF/ FM กําลังสง 5 วัตต ที่ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีเอกสารมาแสดง ณ วันที่
เสนอราคา
 3. เป็นเครื่องรับสง VHF /FM  กําลังสง 5 วัตต เป็นวิทยุชนิด
สังเคราะหความถี่ประเภท 2 และต้องผานการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณจากคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทร
คมนาคมแหงชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องมีเอกสารแสดง ณ วันที่
เสนอราคา
4.มีความเที่ยงตรงและความถี่ frequency stability ของ
ภาครับ และภาคสงตามมาตรฐานทั่วไป
 5. มีจอ LCD อยูด้านหน้าเครื่องและมีแสงสองหน้าจอเพื่อความ
สะดวกแกการใช้งานในที่มืด
 6. แบตเตอรี่ความจุไมน้อยกวา 1, 400 mAh มีแรงดันไฟที่ให้
กําลังสองออกอากาศ 5 วัตตและต้องเป็น Battery Pack ที่ผลิต
จากโรงงานเดียวกันกับผู้ผลิตเครื่องรับสงวิทยุที่เสนอมา
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162
 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:54 หน้า : 35/86



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,868,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,529,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,529,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 681,840 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินเดือน  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก
พนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี แยกได้ดังนี้  
  (1)  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ตั้งไว้  393,600  บาท (จายจากเงินรายได้)
 (2)  ตําแหนง  ครู  ตั้งไว้  288,240  บาท (จายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
ตั้งจายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

          เพื่อจายเป็น เงินเดือนประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ตาามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 
2559 เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงิน
เดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานกาศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับพนักงาน
ครู ตําแหนงครู ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท (ในกรณีครูมี
คุณสมบัติครบที่จะได้รับวิทยฐานะชํานาญการครั้งแรกในปีถัด
ไป ให้ประมาณการในชวงระยะเวลาที่จะเกิดสิทธิ เชน ผู้ที่ยื่น
ประเมินรอบเดือนเมษายน ให้คํานวณ 3,500x5) ถือตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด      ที่มท 0808.4
/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 728,160 บาท

          เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนพร้อมคาตอบแทน
พิเศษ ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนงตางๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนก
ได้ดังนี้   
     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (16,440x12 ) เป็นเงิน 197,280
 บาท
      จายจากเงินรายได้
 (2) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (9,400x12 ) เป็นเงิน 112,800
 บาท
      จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 พนักงานจ้างทั่วไป     
 - ตําแหนง คนงานทั่วไป (9,000x12) ตั้งไว้ 108,000 บาท
      จายจากเงินรายได้
ตั้งจายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
., ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ
 ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)      
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (2,000x12) (งบเงินอุดหนุน) 
เป็นเงิน  24,000  บาท
 (2) ตําแหนง คนงานทั่วไป (1,000 x12) เป็นเงิน 12,000 บาท 
ตั้งจายจาก เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
 

งบดําเนินงาน รวม 338,580 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต
. ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211) 

ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านพัสดุของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้าน
พัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ทื่มท 0808.2
/ว 7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการของ อปท.
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเป็น  คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อ
บัญญัติตางๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาซักฟอก  คาระวางรถ
บรรทุก  คาจ้างเหมาบริการในการจัดทําของตางๆ  คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210
) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(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 ของ
รายได้จริงในปีที่ลวงมา
ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ (ปี 2561 
รายได้ของ อบต.นาโสม จํานวน ..17,276,592.21..บ..) ตาม
หนังสือ
มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. 2548 ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏ
ในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)         
    เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม  และสัมมนาตางๆ และจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาบริการอื่นๆ  ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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โครงการสงเสริมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

          เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
การจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ เชน คาปายไวนิล คาจ้างเหมาจัดทําเวที คาเชา
เครื่องเสียง 
คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในการจัดงาน  
        ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 มาตรา 67(6) 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว2893 
ลว.20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และปรากฏในแผน
พัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

           เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอม
แซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร
และครุภัณฑตางๆ ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

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

          เพื่อจายเป็น คาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ไข ดินสอ 
ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ คลิป กาว แฟม ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอด
ไฟฟา สวิตช 
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น น้ํายาล้างจาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจาก เงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้่อวัสดุกอสร้าง เชน เครื่องมือ ใช้ใน
งานไฟฟา 
ทอระบายน้ํา งานเสียงไร้สาย ไม้ตางๆ ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ทอน้ําและวัสดุ
กอสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ เครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่อง
คอมพิวเตอร  ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไม้เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ อันได้แก หัว
เตาแก๊ส หัววาวว ปิด-เปิดแก๊ส ก๊อกน้ํา ฝาปิดชักโครกขนาด
เล็ก ฯลฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกาศึกษา (00211) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 37,580 บาท
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,580 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อ
สารตางๆคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,359,959 บาท
งบดําเนินงาน รวม 583,959 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,060 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาจัดการการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)

จํานวน 37,400 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายสําหรับสนับสนุน คาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
จัดสรรให้เด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 22 คน
หนังสือสั่งการ
 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3886 ลว
.28 มิถุนายน 2562
 2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว2786 ลว
.8 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับ
ที่ 10
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 24,860 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนา
โสม จัดสรรให้เด็กอายุ 3-5 ปี โดยตั้งงบประมาณ ดังนี้
  1.คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
  2.คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
  3.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
  4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
   จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 22 คน
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับ
ที่ 9

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม จํานวน 107,800 บาท

          เพื่อจายเป็น คาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้
กับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนา
โสม ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน จํานวน 22
 คน (ข้อมูลณวันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 413,899 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 413,899 บาท

          เพื่อจายเป็น คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  โดย
ตั้งงบประมาณรองรับ
ในอัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน ดังนี้
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนา
โสม จํานวน 22 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
 2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.)
    จํานวน 3 แหง จํานวนเด็ก รวม 194 คน (ข้อมูล ณ 10
 มิถุนายน 
     2562)ได้แก
    -โรงเรียนบ้านนาโสม
    -โรงเรียนบ้านใหมทรัพยเจริญ
    -โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2 /ว
 3274 
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และปรากฏใน
แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 55 ข้อ 4 และ
หน้าที่ 55 ข้อ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 776,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 776,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม จํานวน 256,000 บาท

          เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ
.โรงเรียนบ้านซับงูเหลือมเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลาง
วัน จัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป. 1 ถึงป. 6  ตั้งงบประมาณ
รองรับในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคนจํานวน 200 วัน จํานวน 64
 คน(  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่มท 0816.2 ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และปรากฏใน
แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 6

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาโสม จํานวน 224,000 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาโสม งบ
ประมาณ 22 4,000 บาท
เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.โรงเรียนบ้าน
นาโสม เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอาหารกลางวัน จัดสรรให้
กับเด็กอนุบาลและเด็กป 1 ถึงป 6 ตั้งงบประมาณรองรับในอัตรา
มื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วันจํานวน 56 คน(  ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562)
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่มท 0816.2 ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 และปรากฏใน
แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 6
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โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม๋ทรัพยเจริญ จํานวน 296,000 บาท

          เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ
โรงเรียนบ้านใหมทรัพยเจริญเพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอาหาร
กลางวันจัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็กป 1 ถึงป 6 ตั้งงบ
ประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคนจํานวน 200 วัน
จํานวน 74 คน (  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่มท 0816.2 ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 และปรากฏใน
แผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 6

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 374,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 254,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนให้กับนักบริบาลท้องถิ่น ที่ทําหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพได้ประเมิน
คาADLแล้ว ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ตอคน จํานวน 2
 คน เป็นเวลา 12 เดือน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ.2562
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการปองกันโรคไข้เลือด
ออก ประจําปี อันได้แก คาปายไวนิล คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย คาทรายอะเบรท 
คาน้ํายาพนหมอกควัน รวมถึงคาใช้จายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้ 
อ้างถึง 1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา66
 มาตรา 67(3)
         2.พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        4.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ่ภาครัฐ พ.ศ.2560
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  58 ลําดับที่ 2
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โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.นาโสม จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าประจําปีขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม อัน
ได้แก คาปายไวนิล คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย คา
วัคซีน คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ อันเกิดจากโครงการนี้ 
อ้างถึง  ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลอากา
สเอก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท 0810.5/ ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
 3 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท 0810.5
/ ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 4 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท
 0810.5 / 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0810.5/ ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0810.5/ ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 7 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมากที่มท 0808.2
 /ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท 0809.3
 /ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
 9 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุดที่มท 0809.3
 /ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี แอลกอฮอลล ผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ ออกซิเจน ลูกยาง กรรไกรตัดสะดือ ถุงมือ ฯลฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับโครงการตามพระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ ดังนี้
 1.คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 จํานวน 20,000 บาท
 2.คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 จํานวน 20,000 บาท
 3.คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 จํานวน 20,000 บาท
 4.คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 20,000 บาท
 5.คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 จํานวน 20,000 บาท
 6.คณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 จํานวน 20,000 บาท
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว3886 ลว.28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 984,317 บาท

งบบุคลากร รวม 854,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 854,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,460 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆของ
กองชาง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปีดังนี้
 1 ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ตั้งไว้  323 ,760  บาท
 2 ตําแหนงนายชางโยธา ตั้งไว้ 297, 700 บาท
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

           เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
สวนตําบลตําแหนงตางๆของกองชาง ตามหนังสือ  ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.เรื่อง การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2
 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงตางๆของกองชาง ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5 /ว 82 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงิน
เดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ หรือคณะ
กรรมการกลางข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่นรับรองวาเป็น
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับการแตง
ตั้ง ฉบับที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน( 00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

          เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
ชาง ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:55 หน้า : 53/86



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท

           เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา  (11,960x12)  
          เป็นเงิน 143,520 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

        เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ กจกทและ
กอบต เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฉบับที่ 2
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา อัตราเดือนละ 2,000 บาท x 12
 เดือน เป็นเงิน 20,000 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

งบดําเนินงาน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนา
โสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกบุตรของ
พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการ
อยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสร้าง อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา  
คาออกของ คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน 
คาจ้างวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบ ฯลฯ
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ ว 1555
  ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  ประมาณการรายจายประจําปีใน
ลักษณะและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
สาธารณูปโภค
           2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ
สัมมนาตางๆ และจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาบริการอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เชน
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถมอเตอรไซคกอง
ชาง คอมพิวเตอรและครุภัณฑตางๆ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเชน จอบ เสียม พลั่ว กล้า
ไม้ ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจาย เป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนหมึกแผนหรือการ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ หรือ
วัสดุอื่นๆที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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งบลงทุน รวม 36,337 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,337 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,769 บาท

          เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  1
  ตัว  เป็นเงิน 2,769 บาท มีรายละเอียด ดัง
นี้                                        
   -มีพนักพิงเตี้ย สีดํา มีท้าวแขนทั้งสองข้าง
   -เบาะหุ้มหนังเทียม แขน-ขาพลาสติก
   -มีล้อไมต่ํากวา 5 ล้อ 
   -เก้าอี้มีโช๊ค ปรับระดับได้ หรือไมมีโช๊ค
   (ไว้ใช้ในงานของตําแหนง นายชางโยธา)
(ราคาตามท้องตลาดไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ) 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
 

ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 6,578 บาท

              เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4
 ฟุต จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 6,578 บาท สําหรับเก็บเอกสารใน
กองชาง(ราคาตามท้องตลาดไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ)
 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,990 บาท

        เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 3.5
 ฟุต เหล็ก          จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,990 บาท สําหรับใช้
งานของตําแหนงนายชางโยธา
(ตั้งราคาตามราคาท้องตลาด ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ )
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปราฏในแผนเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

            เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท สําหรับกอง
ชาง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบCache Memory รวมใน
ระดับ Level เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้าน Graphic  Processing Unit ไมน้อยกวา 10
 แกน หรือ
2.ในกรณีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ Level เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหนวยความจํา Ram ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือชนิด solid state Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 พิกเซล
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อยกวา 3
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย( Network Interface) 
แบบ 10 x 100 x 100 Base- T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา WiFi (IEEE  802.11 b,g,n,ac)  
และBluetooth

ตั้งราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 812,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 812,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 702,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานชางไฟฟา จํานวน 102,000 บาท

       เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานชางไฟฟา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มธ
 0808.2/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)
งานไฟฟาถนน (00242)  

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมไฟฟา  คาติดตั้งระบบประปาคาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) 
งานไฟฟาถนน (00242) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เชนไฟฟาสาธารณะ เครื่องเสียงไร้
สาย(โครงการซ๋อมแซมเสียงไร้สาย) หอกระจายขาวทอระบาย
น้ํา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟาถนน (00242)  
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สวิตช
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) 
งานไฟฟาถนน (00242)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุกอสร้างเชน เครื่องมือใช้ในงาน
ไฟฟา งานทอระบายน้ํา งานเสียงไร้สาย ไม้ตางๆ ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย   อิฐกระเบื้องสังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ทอน้ําตางๆ และ
วัสดุกอสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)
งานไฟฟาถนน (00242) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

1.โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ   งบประมาณ 20,000
 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ เชนคาปายไวนิล คาจ้างเหมาจัดทําเวที คาเชา
เครื่องเสียง คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม และอาหารวาง รวมถึง
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนี้
อ้างถึง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565
) หน้าที่ 49 
ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมตอต้านสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด จํานวน 50,000 บาท

3.โครงการฝึกอบรมตอต้านสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพ
ติด                งบประมาณ 50,000 บาท 

          เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมตอ
ต้านสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด  เชนคาปายไวนิล คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง และคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนี้  
อ้างถึง  1 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.2 /ว 27 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 2 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 /ว
 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 3 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
 4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6 /ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2557
 ตั้งจายจาก เงินรายได้ปรากฏใน ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:55 หน้า : 62/86



โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนตําบลนาโสม จํานวน 50,000 บาท

8.โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนตําบลนาโสม งบ
ประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชน
ตําบลนาโสม ได้แก คาปาย คาวิทยากร คาอาหารวาง คาเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณใน
การอบรม รวมถึงคาใช้จายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้
 อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2561
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565
) หน้าที่ 72 
ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงควันตอต้านยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท

4. โครงการรณรงควันตอต้านยาเสพติดโลก งบประมาณ 5,000
 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการรณรงควันตอต้านยาเสพติด
โลก อันได้แก ปายไวนิล คากรรมการตัดสินกีฬา คาของ
รางวัล อาหาร อาหารวาง คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาของรางวัล เงิน
รางวัล รวมถึงคาใช้จายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้
อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.2 /ว 27 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
        3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
 /ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
        4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
        5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6 /ว 3188 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจาก เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565
) หน้าที่ 49 
ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสตรีแมบ้านตําบลนาโสม จํานวน 50,000 บาท

5.โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสตรีแมบ้านตําบลนาโสม   งบ
ประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ
กลุมสตรีแมบ้านตําบลนาโสม อันได้แก คาปายไวนิล  คา
วิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง รวมถึงคาใช้
จายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้
อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2561
 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565
) หน้าที่ 49 
ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึ่ง
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก คาปาย คา
วิทยากร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ํา
แข็ง คาวัสดุอุปกรณในการอบรม รวมถึงคาใช้จายอื่นอันเกิดจาก
โครงการนี้
  อ้างถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4 /ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว 1953 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565
) หน้าที่ 74 
ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับสํานักงานอําเภอชัยบาดาล
เป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศูนยปองกันเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอชัยบาดาล
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

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

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
ต้านยาเสพติด   อันได้แก คาปายไวนิล ถ้ากรรมการตัดสิน
กีฬา คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดเวที คาเชาเครื่องเสียง คา
อาหาร คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม อาหารวาง และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดงานนี้
อ้างถึง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 63 ลําดับ
ที่ 3 
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โครงการสงนักกีฬาและประชาชนตําบลนาโสมเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

จํานวน 80,000 บาท

โครงการสงนักกีฬาและประชาชนตําบลนาโสมเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา งบประมาณ 80,000 บาท
 บาทเพื่อ บาทเพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนัก
กีฬาและประชาชนตําบลนาโสมเข้ารวมการแขงขันกีฬา ได้แก คา
ผู้ฝึกสอนกีฬา คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาน้ํา
ดื่ม รวมถึงคาใช้จายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ. ศ. 2559 
 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ. ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่  63 ลําดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 52,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

จํานวน 2,000 บาท

 1 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม งบประมาณจํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม เชน คาปายไว
นิล คาวัสดุอุปกรณ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263
และปราแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 3
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โครงการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

3 โครงการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจําปี งบประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและภมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก คาปายไวนิล คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทําเวที คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาน้ํา
แข็ง คาน้ําดื่ม อาหารวาง รวมถึงคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดโครงการนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552  มาตรา  67 (5), (6)
,(8)
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา   16  ( 11) ,
( 16 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 53,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 53,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ ประจําปี จํานวน 28,000 บาท

 1 โครงการงานแผนดินสมเด็จพระนารายณประจําปี งบ
ประมาณ 28,000 บาท
เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับสํานักงานจังหวัดลพบุรีตาม
โครงการงานแผนดินสมเด็จพระนารายณประจําปี ตั้งไว้ 28,000
 บาท
อ้างถึง  1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนของ อปท 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263)   

โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ จํานวน 25,000 บาท

2 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับสํานักงานอําเภอชัยบาดาลตาม
โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีตางๆ
อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนของ อปท.
 3.หนังสืออําเภอชัยบาดาล ดวนที่สุด ที่ ลบ 0318/2267 ลงวัน
ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานรัฐพิธีและปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น (00263)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการถายเอกสารคาเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือคาซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชา
ทรัพยสินคาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนโรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟา
 1 คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา
 2 คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟา การขยายเขตไฟฟาการบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟาและอุปกรณ
คาติดตั้งระบบประปา คาติดตั้งโทรศัพท (คาใช้จายตางๆในการ
ติดตั้งโทรศัพทยกเว้นคาตู้สาขาผ้าเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
-คาจ้างวิศวกรผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรับรองแบบ
รายการกอสร้าง
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มm 0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560
          2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่มท 0808.2
/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการของ อปท.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน งานถนนขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม งานทาง
ระบายน้ํา สิ่งกอสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมสภาพจากการใช้
สอย (ซอมแซม บํารุงรักษา ให้สามารถมาใช้งานได้ตาม
ปกติ) (กรณีจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง ให้จายจากคาใช้
สอย)ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน (00312) 

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน หินคลุก ลูกรัง ยาง
มะตอย ไม้ตางๆ ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ทอน้ํา และวัสดุ
กอสร้างอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล
นาโสม 
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) 

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,500,000 บาท
คาถมดิน

โครงการถมที่ดินรอบที่ทําการ อบต.หลังใหม จํานวน 450,000 บาท

            เพื่อจายเป็น คาดําเนินการถมดินบริเวณที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม โดยการถมดินให้ได้ขนาด
กว้าง 33  เมตร ยาว 76เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 1.20 เมตร ชั้น 3 จํานวน 
32 ทอน บริเวณทางเข้าออก   โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบ
แปลน อบต.นาโสมกําหนด
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
 หน้าที่ 150 ลําดับที่ 7
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วรอบที่ทําการ อบต.หลังใหม จํานวน 2,050,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนินการกอสร้างรั้ว บริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม โดยให้รั้วมีขนาด ยาวรวมไมน้อย
กวา 149 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมปายชื่อที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม และกอสร้างประตูเข้า-ออก สองทาง   มี
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการอุตสาหกรรม
และการโยธา00310 งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 7
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 92,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 92,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจําปี 2563
  ได้แก คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทําเวที คา
เชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาอาหารวาง รวม
ถึงคาใช้จายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงกับการจัดงานนี้
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชน
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2562 เชน คาปายไว
นิล , คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทําเวที ,คาเชาเครื่องเสียง,คา
อาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง, คาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552  มาตรา  67 (7)
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 ,  มาตรา  17  ( 5 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม้ (00322)  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่ 142
 ลําดับที่  52
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โครงการเมืองนาอยูสงเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม

จํานวน 30,000 บาท

 2. โครงการเมืองนาอยูสงเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณ
ขยะในชุมชนตําบลนาโสม งบประมาณ 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเมืองนาอยูสงเสริม
การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตําบลนาโสม ได้แก
คาปายไวนิล คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ รวม
ถึงคาใช้จายอื่นๆอันเกิดขึ้นจริงจากจากโครงการนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
  มาตรา  16 (12) (13) (16) (17)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา 66  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม้ (00322)  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่  142
  ลําดับที่ 55

วันที่พิมพ : 21/4/2563  23:11:55 หน้า : 75/86



โครงการรณรงคประชาสัมพันธให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดล้อม

จํานวน 2,000 บาท

 3. โครงการรณรงคประชาสัมพันธให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
มลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 2,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคประชา
สัมพันธให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวด
ล้อม เชน คาปายไวนิล , คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุหรือคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน อันเกิดขึ้นจริง
จากโครงการนี้    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
  มาตรา  16  (17) (24) 
-  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
  มาตรา 66 และมาตรา 67 (7)  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม้ (00322)  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561ถึง2565) หน้าที่ 142
 ลําดับที่ 53
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โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

 4. โครงการ รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน งบประมาณ 20,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักน้ํา  รักปา รักษา
แผนดิน เชน คาปายไวนิล , คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทํา
เวที จัดสถานที่  ,คาเชา
เครื่องเสียง,คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง, คาพันธุ
พืชพันธุไม้ คาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
  มาตรา  16 (24)  และ (27)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.  2537  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 67  (2
) และ (7)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060
 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการ รักน้ํา รักปา รักษา
แผนดิน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม้ (00322) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561ถึง2565) หน้าที่ 145
  ลําดับที่  61
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โครงการอนุรักษธรรมชาติและปองกันไฟปา จํานวน 10,000 บาท

 5. โครงการอนุรักษธรรมชาติและปองกันไฟปาเขาสมโภชน งบ
ประมาณ 10,000 บาท
 เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษธรรมชาติ
และปองกันไฟปาเขาสมโภชน เชน คาปายไวนิล , คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทําเวที จัดสถานที่  ,คาเชาเครื่องเสียง,คา
อาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง, 
คาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552  มาตรา 67 (7)  
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 , มาตรา 17 ( 5 ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม้ (00322) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าที่ 141
 ลําดับที่ 50 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

6. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี งบ
ประมาณ 20,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี ได้แก คาปายไวนิล คาวิทยากร คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจริงจาก
จากโครงการนี้

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายไวนิล , คาตอบแทนวิทยากร ,คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง, คาใช้
จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
  มาตรา  16 (12) (13) (16) (17)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
  มาตรา 66  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม้ (00322) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 710,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดปริมาณน้ําประปา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนินการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดปริมาณการ
ใช้น้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตั้งจายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนิน คาจ้างเหมาซอมแซมระบบประปา คาเปา
ล้างพัฒนาบอระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบลนา
โสม ฯลฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330
) งานกิจการประปา (00332) 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาเชนสวิตชไฟฟา สายไฟฟา หรือวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวกับไฟฟา ฯลฯ ซึ่งใช้ในงานเกี่ยวข้องกับการประปา
ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330
) งานกิจการประปา (00332) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาทอประปา วาลว กาวทาทอ ผ้าเทปพันทอ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) 
งานกิจการประปา (00332) 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดเข้ากับวัสดุใดๆ
ได้ เชน มิเตอรน้ําประปา มิเตอรไฟฟา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330) 
งานกิจการประปา (00332) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 480,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 480,000 บาท

          เพื่อจายเป็น คาไฟฟาในระบบกิจการประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (00330
) งานกิจการประปา (00332)      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,394,960 บาท

งบกลาง รวม 5,394,960 บาท
งบกลาง รวม 5,394,960 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 79,008 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
อ้างถึง  1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
           2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
)  งานงบกลาง (00411)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้ม
ครอง แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยนําสงเงินสมทบเข้ากอง
ทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดย
ประมาณทั้งปี
อ้างถึง 1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
          2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
 ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
 งานงบกลาง (00411)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,423,600 บาท

3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เพื่อจายเป็น เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณพ.ศ
 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย หลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 2552
 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 4
 พ.ศ 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยจายในระบบขั้น
บันได
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)
หน้าที่ 71 ข้อ 1
ผู้สูงอายุ จํานวน 430 คน
-อายุ60-69 ปี จํานวน 253 คน ๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 1,821,600 บาท
-อายุ70-79 ปี จํานวน 105 คน ๆละ 700 บาท เป็นเงิน 882,000
 บาท
-อายุ80-89 ปี จํานวน 59 คน ๆละ 800 บาท เป็นเงิน 566,400
 บาท
-อายุ 90ปีขึ้นไป จํานวน 12 คน ๆละ 1,000 บาท เป็น
เงิน144,000 บาท
*อายุ80-89 ปี ย้ายมาใหม 1 คน ๆละ800 บาท เป็นเงิน 9,600
 บาท
รวม 430 คน รวมทั้งสิ้น 3,423,600 บาท
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,344,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563 จํานวน 140 คน อัตราคนละ 800 บาท
 การจายเงินถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
 หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพความพิการให้แกคนพิการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 2553 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)
หน้าที่ 71 ข้อ 2

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดสให้แกผู้ปวยเอดส
ตามที่แพทยได้รับรับรองและวินิจฉัยแล้ว  การจายเงินให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 จํานวนผู้ปวย 8 คน
 อ้างถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6 /ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410)
งานงบกลาง (00411) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)
หน้าที่ 71 ข้อ 3

สํารองจาย จํานวน 292,363 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2ว
 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 
     ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 
     ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว0684
    ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด                      
   ที่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0810.5/ว6784 
   วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
   ที่มท 0808.2/ว516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
   ที่มท 0810.4/ว1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
10. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
   ที่มท 0810.5/ว4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
   ที่มท 0810.4/ว4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
12. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
   ที่มท 0810.5/ว305 ลงวันที่ 22  มกราคม 2562
13. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
   ที่มท 0810.4/ว588  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
14.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่มท 0810.4 /ว 1273  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
15. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
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  ที่มท 0810.3/ว6884  ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
 ตั้งจายจาก เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
 งานงบกลาง (00411) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการจัดการจราจร เชน คาทาสีตีเส้น
จราจร คาแผงกั้นจราจร อุปกรณที่ใช้ในการควบคุมจราจร ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)  

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม จํานวน 53,000 บาท โดยสมทบ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2561 ข้อ 8 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นตกลงสมทบเงินเข้ากอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับการจัดสรร
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามข้อ7(1) ดังตอไป
นี้ (2)สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 40 (กรณีรายได้ของอปท.ไม
รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ล้านบาท)
งบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 130,365 บาท 
อ้างถึง หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต4
 จังหวัดสระบุรี  ที่สปสช.3.65/ว295 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 เรื่อง แจ้งจํานวนประชากร และวงเงินจัดสรรสําหรับกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 151 ลําดับที่ 2
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 150,489 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในอัตราร้อยละ
หนึ่ง ของประมาณการรายรับทุกประเภท ยกเว้นพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ไมต้องนํามารวมคํานวณรวม
ทั้งเงินสมทบที่ค้างสงหรือขาดสง 
อ้างถึง 1.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น 
          ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
          2.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น
         ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411) 
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