
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม
อําเภอ ชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 23,243,036 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,917,580 บาท
งบบุคลากร รวม 4,802,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร  แยกได้ดังนี   
 (1) เงินเดือน ตําแหน่ง นายก อบต. (  20,400x12) 
เป็นเงิน 244,800 บาท
 (2) เงินเดือน ตําแหน่ง รองนายก อบต. ( 11,220x12x2 ) 
เป็นเงิน 269,280 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก อบต. แยกได้ดัง
นี     
 (1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. (1,750x12)   เป็นเงิน 
21,000 บาท
 (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. (880x12x2)  เป็น
เงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก/รองนายก อบต.  แยกได้ดัง
นี     
 (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง นายก อบต. (1,750x12)   เป็นเงิน 
21,000 บาท
 (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง รองนายก อบต. (880x12x2)  เป็น
เงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    
    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่ง เลขานุการนายก อบต. (7,200x12)  
เป็นเงิน 86,400 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  แยกได้ดังนี   
 (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. (7,200x12x10) เป็นเงิน 864,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    
    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,922,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,928,160 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
นาโสม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี
1.ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม  ตังไว้ 421,080 บาท
2.ตําแหน่ง นักบริหารงานทัวไป                        ตังไว้ 393,600 บาท
3.ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ตังไว้ 266,040 บาท
4.ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล                         ตังไว้ 293,880 บาท
5.ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน                            ตังไว้  194,640 บาท
6.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                         ตังไว้  146640 บาท
7.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้ 212,280
 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
   (1)เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินเพิมเติมตามคุณวุฒิ  (2,000x12
) ตังไว้ 24,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ ของสํานักงานปลัด อบต. ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1
 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ ของสํานักงานปลัด อบต. ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 82 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด อัตราเงิน
เดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะ
กรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถินรับรองว่าคุณวุฒิ
นัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับที 4) 
                         (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
ระดับผู้บริหาร เดือนละ 7,000 บาท (7,000x12) ตังไว้ 84,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหน่งนักบริหาร
งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับกลาง ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงาน
ส่วนตําบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นัก
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล) อัตราเดือนละ 7,000.- บาท  ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที 16
 พฤษภาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6
)และเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน อัตราเดือนละ 3,500
 บาท (3,500x12) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    
       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 652,800 บาท
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 (1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (12,140x12)   เป็นเงิน 
145,680 บาท
 (2) ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (11,510x12)
เป็นเงิน 138,120 บาท
 (3) ตําแหน่ง พนักงานผลิตนําประปา (9,780x12)   
เป็นเงิน 117,360 บาท
 (4) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (11,970x12) 
เป็นเงิน 143,640 บาท
 พนักงานจ้างทัวไป     
 (1) ตําแหน่ง นักการภารโรง (9,000x12) เป็นเงิน 108,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558
 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ      
  (1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (2) ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (2,000 x12)เป็นเงิน 
24,000 บาท 
  (3) ตําแหน่ง พนักงานผลิตนําประปา (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (4) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  พนักงานจ้างทัวไป      
  (1) ตําแหน่ง นักการภารโรง (1,000x12) 
เป็นเงิน 12,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)         
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งบดําเนินงาน รวม 1,954,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

   - ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ทีมาช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาค
เรียนหรือเจ้าหน้าทีจากหน่วยงานอืนทีมาช่วยปฏิบัติราชการ ตามหนังสือ
ที มท 0891.1 ลงวันที 14 มีนาคม 2551 เป็นเงิน  20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ ทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิตามกฎหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหาร
ทัวไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิตามกฎหมาย  
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)     

ค่าใช้สอย รวม 1,022,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม

จํานวน 102,000 บาท

   เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม 
   โดยถือตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ทีมท 0808.2/ว
 7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการของ อปท.
   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  13:47:32 หน้า : 4/45



รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 168,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย
ประกัน     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าบรรจุนํายาเคมีดับเพลิง ค่าเช่า
เครืองพิมพ์ ค่าดูและระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 มี.ค. 60
 ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบสาธารณูปโภค
2. กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 59
 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.   
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
   (1) ค่ารับรอง   ตังไว้    5,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล คณะบุคคล ผู้บังคับ
บัญชา หรือส่วนราชการทีมาตรวจเยียม หรือตรวจสอบภายในกิจการ การ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้
จริงในปีทีล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินทีมีผู้
อุทิศให้ (ปี 2560 รายได้ของ อบต.นาโสม จํานวน ..15,673,400.89..บ
..) ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. 2548 ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (2561-2564)         
   (2) ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้ 15,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมกาiทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111)  และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มประดับดอกไม้วันท้องถินไทย จํานวน 2,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้หรือพวงมาลา ค่าพานพุ่มประดับดอกไม้วันท้องถินไทยฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (2561-2564)         
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม กรณีครบวาระ 
หรือเลือกตังซ่อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสมหรือผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตังซ่อมของสมาชิกสภาท้องถิน
หรือผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตังประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม ค่าตอบแทนบุคคลทีได้รับการแต่งตังให้
ปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือก
ตัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการเลือกตัง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินโครงการนี 
    เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมทีแก้ไขเพิม
เติม(ฉ.6) พ.ศ.2552  มาตรา 66 มาตรา 67(9)
     -พรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15)
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ทีมท 0808.2/ว3675 ลว. 6
 กรกฎาคม 2561 เรืองซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณเพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2547 ข้อ 56
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110 งานบริหารทัวไป 00111
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 73 ลําดับที 4

        
โครงการจัดเวทีประชาคมเพือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพือการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าปัาย ค่า
อาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับ
โครงการนี
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมทีแก้ไขเพิม
เติม(ฉ.6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 
     -พรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) มาตรา 17
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0810.3/ว5797 ลว. 10
 ตุลาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110 งานบริหารทัวไป 00111
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 73 ลําดับที 3
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โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตัง
ทุกประเภท ได้แก่ ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครือง
เสียง รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการนี
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมทีแก้ไขเพิม
เติม(ฉ.6) พ.ศ.2552  
     -พรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ทีมท 0808.2/ว3675 ลว. 6
 กรกฎาคม 2561 เรืองซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณเพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2547 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110 งานบริหารทัวไป 00111
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 73 ลําดับที 4

โครงการพัฒนาจิตสํานึกค่านิยมและจรรยาบรรณ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ พัฒนาจิตสํานึก ค่านิยม
และจรรยาบรรณ  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหาร
ว่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการนี
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมทีแก้ไขเพิม
เติม(ฉ.6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 มาตรา 67(8) 
     -พรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31) 
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110 งานบริหารทัวไป 00111
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 73 ลําดับที 6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้องกับโครงการนี
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมทีแก้ไขเพิม
เติม(ฉ.6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 มาตรา 67(8) 
     -พรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31)
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0810.3/ว5797 ลว. 10
 ตุลาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110 งานบริหารทัวไป 00111
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 132 ลําดับ
ที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัด และครุภัณฑ์ต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏใน แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (2561-2564)         
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ค่าวัสดุ รวม 474,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ไม้
บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561
-2564)        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี (2561-2564)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นําดืม แปรง ไม้
กวาด นํายาล้างจาน แก้วนํา จาน ชาม ช้อน ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       
      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า หรือยานพาหนะอืนๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หม้อนํารถยนต์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (2561-2564)       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโสม  ดังนี     
 (1) ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 143,000 บาทสําหรับยาน
พาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครืองตัดหญ้า ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ     
 (2) ค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน ตังไว้ 2,000 บาท สําหรับเครือง
ยนต์เรือกู้ภัยกู้ภัยท้องแบน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน
เครือง ฯลฯ          
 (3) ค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน ตังไว้ 5,000 บาท  สําหรับ
เครืองพ่นหมอกควันในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทีนําโดยแมลง
ต่างๆ  ในพืนทีตําบลนาโสม เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน
เครือง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัว
ไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ วีดีโอเทป แผ่นซีดี รูปสี หรือขาวดํา ทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       
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วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลูกฟุตบอล นกหวีด ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับ
เวลา ฯลฯ หรือวัสดุอืนทีใช้ประกอบเกียวข้องกับการกีฬา ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป  (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร์ ฯลฯ หรือวัสดุอืนทีใช้ประกอบเกียว
ข้องกับเครืองคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561
-2564)      

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา - ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๊ส ฯลฯ หรือวัสดุอืนทีไม่สามารถจัดเข้าวัสดุใด ๆได้ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป  (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)         

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

 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน และเครืองรับเสียงไร้
สาย สาธารณูปโภคในกิจการของอบต. ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลว
. 22 มี.ค. 60ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) และปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)      
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริหาร เช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ ทีใช้เกียวกับงานราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
โสม  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป  (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
โสม  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัว
ไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสือสาร
ต่างๆ ค่าเช่าโดเมนฝากพืนทีบนเว็ปไซด์ ของ อบต. ค่าใช้จ่ายในการเชือม
ต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป  (00111) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)       
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งบลงทุน รวม 115,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานแขนปีกนก จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแขนปีกนก จํานวน 1 ตัว (ราคาตาม
ท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ) ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม ครังที 3/2561 แบบ ผ
.08 หน้าที 34 ข้อที 3

เก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีล้อเลือน จํานวน 1 ตัว (ราคา
ตามท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ) ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม ครัง
ที 3/2561 แบบ ผ.08 หน้าที 34 ข้อ 4

เครืองดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครือง (ราคา
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ) ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม ครังที 3/2561 แบบ ผ
.08 หน้าที 38 ข้อ 11

ตู้บานเลือนกระจก จํานวน 4,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 1
 หลัง  (ราคาตามท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป(00111) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิม
เติม 3/2561 แบบ ผ.08 หน้า 34 ข้อที 2    

ตู้บานเลือนสูง ชนิดกระจก จํานวน 6,500 บาท
    เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือตู้บานเลือนสูง ชนิดกระจก จํานวน 1 หลัง 
(ตังตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครัง
ที 3/2562 แบบ ผ.08 หน้าที 34 ข้อ 1

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,700 บาท
        เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต
เหล็ก จํานวน 1 ตัว  (ราคาตามท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก
งบประมาณ) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป(00111) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิม
เติม 3/2561 แบบ ผ.08 หน้า 35 ข้อ 5
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น รถยนต์สํานักงาน รถบรรทุกนําเอนกประสงค์ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของสํานักงานปลัด และครุภัณฑ์ต่างๆ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 
            ฐานอํานาจ ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58
           ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564
) หน้า 131      

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
 ประเภทค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ  ตังไว้ 25,000 บาท
ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรัปปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ / หรือสิงก่อ
สร้าง      เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดิน และ / หรือสิงก่อสร้าง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)           

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินปี (2561-2564) เพิมเติมครังที 3/2561 หน้าที 17
 ข้อที 1        

งานบริหารงานคลัง รวม 1,678,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,428,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,428,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 971,880 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งต่างๆ ของส่วนการคลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  แยกได้ดัง
นี 
 (1)  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง ตังไว้   376,080  บาท
 (2)  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ ตังไว้  297,900  บาท
 (3)  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  ตังไว้  297,900  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
    เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินเพิมเติมตามคุณวุฒิ  (2,000x12) 
ตังไว้ 24,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ ของกองคลัง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิให้
แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ ของกองคลัง ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 82 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงินทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถินรับรองว่าคุณวุฒินัน เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับที 4) ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110  งานบริหาร
งานคลัง 00113 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 199,800 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของกองคลัง พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จําแนกได้ดังนี     
  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตังไว้ 180,720 บาทปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) และ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 142,680 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้  (11,890 x 12 = 142,680 )  จํานวน  1
  อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)      
  พนักงานจ้างตามภารกิจ      
  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)     
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

        เพือจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ง 3652 ลว.17พ.ย.53)  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ ทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิตามกฎหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารงานคลัง  (00113) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)       

ค่าใช้สอย รวม 167,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า  ในการจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 2
 อัตรา 
    เป็นไปตาาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2/ว 7120 ลว. 9
 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของอ
ปท.
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน    ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าบรรจุนํายาเคมีดับเพลิง ค่า
เช่าเครืองพิมพ์ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 มี.ค. 60 ประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2. กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 59
 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)        
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  และสัมมนา
ต่างๆ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก และค่าบริการอืนๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ต่างๆ ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิน   สีปี (2561-2564)         

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ไม้
บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร์ ฯลฯ หรือวัสดุอืนทีใช้ประกอบเกียว
ข้องกับเครืองคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110
) งานบริหารงานคลัง(00113) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)          

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อปพร.ของอบตนาโสม ตามระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ. ศ. 2560 หรือจ่าย
เป็นค่าป่วยการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ
. ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ. 2561- 2564) 
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
     1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สําคัญ ประจําปี 2562    ตังไว้   30,000   บาท
        เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสําคัญ ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายไว
นิล ,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียว
ข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 ) พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 (4 )
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ( 23) และ ( 29 )
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนมากที มท0808.2/ว 3795
 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552 
-  หลักเกณฑ์ของระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 (  ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0808.6/ว 2373 ลงวันที 23  ธันวาคม  2557
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )
    ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานปัองกันภัยภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ลําดับ
ที 3 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
 2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตังไว้   20,000   บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร, ค่านํา
แข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 )  พ.ศ. 2552  มาตรา 66
 มาตรา  67(8)
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (31)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
   ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานปัองกันภัยภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที....75....ลําดับที....4.......
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
 

3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตังไว้   15,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ,ค่า
อาหาร                 ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ที
เกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  ๒๕๓๗  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 )  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา 66
มาตรา  67  ( 8 )
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16  ( 31 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
   ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานปัองกันภัยภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที...75.....ลําดับที.....6......

  
โครงการอบรมเพิมพูนความรู้ด้านสาธารณภัยให้แก่อปพร. ศูนย์อบต.นา
โสม

จํานวน 100,000 บาท

    
 4. โครงการอบรมเพิมพูนความรู้ด้านสาธารณภัยให้แก่ อปพร. ศูนย์ อบ
ต. นาโสม  ตังไว้   100,000   บาท
        เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมพูนความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ อปพร. ศูนย์ อบต.นา
โสม เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และ
อาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2552  มาตรา 66
 มาตรา  67(8)
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (31)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
   ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานปัองกันภัยภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
   ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)
   เพิมเติม  ครังที  3/2561   หน้าที 7  ลําดับที   1

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่ง
กาย เช่น เสือ กางเกง เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ สําหรับ อป
พร. สังกัด อบต.นาโสม 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) และปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,219,600 บาท
งบบุคลากร รวม 999,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 999,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 663,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งต่างๆ ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี แยกได้ดังนี  
  (1)  ตําแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา ตังไว้  393,600  บาท
  (2)  ตําแหน่ง  ครู           ตังไว้  269,400  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ตาามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที 16
 พฤษภาคม 2559  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6
) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 258,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จําแนกได้ดังนี        
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 - ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (12,550x12 )   เป็น
เงิน 150,600 บาท
 พนักงานจ้างทัวไป     
 - ตําแหน่ง คนงานทัวไป (9,000x12) ตังไว้ 108,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร   ทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558
 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) 
     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
 (1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2,000x12) เป็นเงิน  24,000  บาท 
(2) ตําแหน่ง คนงานทัวไป (1,000 x12) เป็นเงิน 12,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมาย ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561
-2564)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิตามกฎหมาย ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00240)  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)       

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการค่าจ้างเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม
   ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครัง
ที 3/2561 หน้าที 8 ข้อที 1 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น -  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่างๆ
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
   -  ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทําของ
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  และ
สัมมนาต่างๆ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก และค่าบริการอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้า  
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โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 จํานวน 40,000 บาท
         โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
         เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าจ้างเหมาจัดทํา
เวที ค่าเช่าเครืองเสียง, ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน  
        ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552
 มาตรา 67(6) 
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว2893 ลงวัน
ที 20 ธันวาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
       ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564
) หน้าที 76 ลําดับที 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ต่างๆ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
)  และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)        

ค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ไม้
บรรทัด ปากกา ยางลบ คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิืนสีปี (2561-2564)       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ไม้ถูพืน นํายาล้างจาน ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ หรือวัสดุอืนทีใช้
ประกอบเกียวข้องกับเครืองคอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) และปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)         
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม้เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ อันได้แก่ หัวเตาแก๊ส หัววาว์วปิด-เปิด
แก๊ส ก๊อกนํา ฝาปิดชักโครกขนาดเล็ก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนา
โสม ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,556,096 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,096 บาท
ค่าใช้สอย รวม 208,710 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าจัดการการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

จํานวน 45,900 บาท

ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) จํานวน 45,900
 บาท
       เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายตามกําหนดรายการ ค่าสือการเรียนการ
สอน วัสดุการศีกษา เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก สําหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม จํานวน 27
 คนๆ ละ 1,700 บาท    
       ตังตามหนังสือที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 17
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,510 บาท
 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ได้แก่
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 30,510 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การ บริหารส่วนตําบลนาโสม จํานวน 27 คนๆ ละ 1,130 บาท ดังนี
        1. ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี (27x200) เป็นเงิน 5,400
 บาท
        2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี (27x200) เป็น
เงิน 5,400 บาท
        3. ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี (27x300) เป็น
เงิน 8,100 บาท
        4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี (27x430
) เป็นเงิน 11,610 บาท
 ฐานอํานาจ ตังตามหนังสือที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 17
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564
) เพิมเติม 3/2561 หน้าที  9 ข้อที 2        

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม จํานวน 132,300 บาท
ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ได้แก่
       โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 132,300 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าดําเนินการจัดซือจัดจ้างอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม ในอัตรามือละ 20
 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน 
     ฐานอํานาจ ตังตามหนังสือที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 17
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)    
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ค่าวัสดุ รวม 471,386 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 471,386 บาท

        เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท ประกอบ
ด้วย     
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม จํานวน 260 วัน 
                             เป็นเงิน  51,7377.40  บาท
    โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
    1.โรงเรียนบ้านนาโสม จํานวน 260 วัน  
                            เป็นเงิน 116,888.20  บาท
     2.โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ จํานวน 260 วัน   
                             เป็นเงิน 168,625.60   บาท
     3.โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม จํานวน 260 วัน  
                            เป็นเงิน  134,134.00   บาท    
ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 (อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไม่ใช่
ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม(นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตาม
หลักเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       
   

งบเงินอุดหนุน รวม 876,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 876,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม จํานวน 280,000 บาท
     เพือจ่ายเป็น  เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านซับ
งูเหลือม เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันจัดสรรให้กับเด็ก
อนุบาล และเด็กป.1- ป.6 ตังงบประมาณรองรับในอัตรามือละ 20
 บาท ต่อคน จํานวน 200 วัน จํานวน 70 คน (ยอดจํานวนนักเรียน ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2561)  ดังนี    
     ฐานอํานาจ ตังตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 (อัตรามือละ 20 บาทต่อคน ไม่ใช่ราคากลางแต่
เป็นเพียงงบประมาณ เป็นทีจัดสรรให้ ) 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)          

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาโสม จํานวน 244,000 บาท
     เพือจ่ายเป็น  เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านนา
โสม  เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันจัดสรรให้กับเด็ก
อนุบาล และเด็กป.1- ป.6 ตังงบประมาณรองรับในอัตรามือละ 20
 บาท ต่อคน จํานวน 200 วัน จํานวน 61 คน (ยอดจํานวนนักเรียน ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2561)  ดังนี    
           ฐานอํานาจ ตังตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 (อัตรามือละ 20 บาทต่อคน ไม่ใช่ราคากลางแต่
เป็นเพียงงบประมาณ เป็นทีจัดสรรให้ ) 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)         
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โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม๋ทรัพย์เจริญ จํานวน 352,000 บาท
     เพือจ่ายเป็น  เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้าน
ใหม่ทรัพย์เจริญ  เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันจัดสรรให้กับ
เด็กอนุบาล และเด็กป.1- ป.6 ตังงบประมาณรองรับในอัตรามือละ 20
 บาท ต่อคน จํานวน 200 วัน จํานวน 88 คน (ยอดจํานวนนักเรียน ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2561)  ดังนี    
      ฐานอํานาจ ตังตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 (อัตรามือละ 20 บาทต่อคน ไม่ใช่ราคากลางแต่
เป็นเพียงงบประมาณ เป็นทีจัดสรรให้ ) 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)          

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 270,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,800 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย
ประกัน     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมา บริการ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าบรรจุนํายาเคมีดับเพลิง ค่าเช่า
เครืองพิมพ์ ค่าดูและระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 มี.ค. 60
 ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบสาธารณูปโภค
2. กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 59
 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจําปี 2562 จํานวน 80,000 บาท
     โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจําปี 2562  ตังไว้   80,000
   บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  ค่าทรายอะเบรท ค่านํายาพ่นหมอกควัน  ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียว
ข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552  มาตรา 66
 มาตรา  67 (3)
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 มาตรา 16  
- หนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัด
ลพบุรี ที 0037.3/1350 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน  4
 ปี                 (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที....75....ลําดับที....4.......

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.นาโสม จํานวน 50,000 บาท
 โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นาโสม  ตัง
ไว้   50,000   บาท
                เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการควบ
คุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์    ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการ
จัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 ) พ.ศ. 2552  มาตรา 66
 มาตรา  67  ( 3 )
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 มาตรา 16  
- หนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัด
ลพบุรี ที 0037.3/1350 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2554
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน  4
 ปี                 (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที....77....ลําดับที....1.......
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       ตังไว้  10,000 บาท
  เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สําลี ผ้าพัน
แผล แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ลูกยาง กรรไกรตัดสะดือ ลูกยาง ถุง
มือฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข (00221) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564         

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
   เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับโครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพืนที  ดังนี
    1.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1    จํานวน 20,000 บาท
    2.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2    จํานวน 20,000 บาท
    3.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3    จํานวน 20,000 บาท
    4.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4    จํานวน 20,000 บาท
    5.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5    จํานวน 20,000 บาท
    6.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6    จํานวน 20,000 บาท

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป ด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) เพิมเติม ครังที 3/2561 หน้าที 18 ข้อที 1 หน้าที 19 ข้อท2ี,3
 หน้าที 20 ข้อที 4,5 หน้าที 21 ข้อที 5,6

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,155,860 บาท
งบบุคลากร รวม 830,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 830,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 597,340 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ ของกอง
ช่างพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามแผนอันตรากําลัง 3 ปี ดังนี 
 (1) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  ตังไว้  299,640 บาท
 (2) ตําแหน่ง  นายช่างโยธา   ตังไว้ 297,900 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)        
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
        เงินเพิมการครองชีพชัวคราว/เงินเพิมเติมตามคุณวุฒิ  (2,000x12
) ตังไว้ 24,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่างๆ ของกองช่าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558
 เรือง ประกาศ  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไป
เกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิม     ตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่งต่างๆ ของกองช่าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 82 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนด อัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม สําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถินรับรองว่าคุณวุฒินัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่ง
ตัง (ฉบับที 4)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) 

        
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา แยกได้ดังนี     
 ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (11,960x12) ตังไว้ 143,520 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558
 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 2) 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        - ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (2,000x12) เป็นเงิน 24,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) 
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งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) 

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่า
ทรัพย์สิน      ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างออก
แบบ ค่าจ้างวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรับรอง
แบบ ฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 มี.ค. 60
 ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบสาธารณูปโภค
2. กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 59
 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  และสัมมนา
ต่างๆ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก และค่าบริการอืนๆ  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อม
แซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ รถมอเตอร์ไซด์กองช่าง คอมพิวเตอร์และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (2561-2564)         
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลัว กล้าไม้ ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ฟิล์ม แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป แผ่นซีดี รูปสี หรือขาวดํา ทีได้จากการ
ล้าง  อัด ขยาย ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาโสม
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร์ ฯลฯ หรือวัสดุอืนทีใช้ประกอบเกียว
ข้องกับเครืองคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)          

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอะลูมิเนียม ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานช่างไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในการจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติงานช่าง
ไฟฟ้า
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.2/ว 7120 ลว. 9
 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของอ
ปท.
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็น ค้าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้าง
วิศวกรผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวรับรองแบบก่อสร้าง ค่าติดตัง
ระบบประปา        ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะ เครืองเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว ท่อระบายนํา  ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)         

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (2561-2564) หน้า          

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น เครืองมือ ใช้ในงานไฟฟ้า      งาน
ท่อระบายนํา งานเสียงไร้สาย ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ท่อนําและวัสดุก่อสร้าง
อืน ๆ ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้า         

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายทักษาปกรณ์ สีดาถม จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอชัยบาดาล ใน
การ ดําเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา  บ้านนายทักษาปกรณ์ สีดาถม หมู่
ที 6  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้าที 18 ข้อที 1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา จากปากทางแยกถนนซับงูเหลือม-ซับ
ตะเคียน 3 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอชัยบาดาล ใน
การ ดําเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา จากปากทางแยกถนนซับงู
เหลือม-ซับตะเคียน 3 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242
) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 19 ข้อที 2
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โครงการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเดินสายระบบไฟฟ้าภายในพืนทีก่อ
สร้างสํานักงาน อบต.แห่งใหม่

จํานวน 480,000 บาท

 
เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอชัยบาดาล ใน
การ ดําเนินการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมขยายเขตไฟฟ้าภายใน
บริเวณ  ก่อสร้างอาคารสํานักงานทีทําการ อบต.นาโสม แห่งใหม่   ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เปลียนแปลครัง
ที 2/2561 หน้าที 19 ข้อที 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนัก
เรียน อบต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

จํานวน 40,400 บาท

โครงการ การศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็ก
นักเรียน อบต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี    ตังไว้    40,400    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการศึกษาเพือต่อต่อ
ต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสม เช่น ค่าป้ายไวนิล ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นํา
ดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 ) พ.ศ. 2552  มาตรา 67(3) 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543  มาตรา  16 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที....74.....ลําดับที...2.
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โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติดโลก ประจําปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติดโลกประจําปี 2562    ตัง
ไว้    30,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์วัน
ยาเสพติดโลก  ปี 2562 เช่น ค่าป้ายไวนิล ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร ค่านํา
แข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 ) พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 (3) 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543  มาตรา  16 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) หน้าที....74.....ลําดับที...2.....

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
      โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ    ตังไว้    20,000    บาท
        เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติเช่น ค่าป้ายไวนิล ,ค่าจ้างเหมาจัดทําเวที  ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่า
อาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องใน
การจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ( ฉบับที 6 ) พ.ศ. 2552
   มาตรา 67 (9)  
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(16) (30)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 / ว 935  ลงวันที  6
  มิถุนายน  2557  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการจัดตังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที...74..ลําดับที....1...
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 29,600 บาท
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ตังไว้    29,600    บาท
    เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการจัดงาน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 ) พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 (3) 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543  มาตรา  16 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง 2564) หน้าที....74.....ลําดับที...2.....

  

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ประจําปีงบ
ประมาณ  2562

จํานวน 10,000 บาท

       โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบ
ครัว ประจําปีงบประมาณ 2562    ตังไว้    10,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าป้าย
ไวนิล ,ค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าจ้างเหมาจัดทําเวที  ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่า
อาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องใน
การจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 )  พ.ศ. 2552  มาตรา 66
 และมาตรา  67  ( 6 )
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 มาตรา 16(10) และ
มาตรา 17(27)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เพิมเติม  ครังที  3/2561
             หน้าที 10 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลนาโสม จํานวน 50,000 บาท
     โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลนาโสม    ตัง
ไว้    50,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านตําบลนาโสม เช่น ค่าป้ายไวนิล ,ค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าจ้าง
เหมาจัดทําเวที  ค่าเช่า  เครืองเสียง,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และ
อาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 )  พ.ศ. 2552  มาตรา 66
 และมาตรา 67(6)
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542  มาตรา  16 (10) และ
มาตรา 17(27)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที...74...ลําดับที....3....

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง    ตังไว้    50,000    บาท
        เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการพึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายไวนิล ,ค่า
วิทยากร ,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าจ้างเหมารถ  ค่า
ใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 ) พ.ศ. 2552  มาตรา 66
 และ มาตรา 68 (7)  
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543  มาตรา  16 (6)(10)(16) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที...85..ลําดับที....7...
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานอําเภอชัยบาดาล เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศป.ปศ.อําเภอ
ชัยบาดาล  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปี (2561-2564) หน้า 74 ข้อ 2      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 163,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบลนาโสม ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 60,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาตําบลนาโสม ประจําปีงบประมาณ 2562    ตัง
ไว้    60,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาตําบลนา
โสม  ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าป้ายไวนิล ,ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําเวที  ,ค่าเช่าเครือง
เสียง,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียว
ข้องในการจัดงาน    
        -  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
  มาตรา 66  มาตรา 67 (6) มาตรา 68 (4)     
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
        - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 2589
  ลงวันที  3  สิงหาคม 2547   เรือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
        -  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
 (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที...78..ลําดับที....2...
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โครงการนันทนาการแข่งขันกีฬาพืนบ้านผู้สูงอายุสัมพันธ์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 23,000 บาท

โครงการนันทนาการแข่งขันกีฬาพืนฐานผู้สูงอายุสัมพันธ์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562    ตังไว้    23,000    บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
นันทนาการ แข่งขันกีฬาพืนบ้านผู้สูงอายุสัมพันธ์ ประจําปี งบ
ประมาณ  2562 เช่น เงินรางวัล, เงินค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าจ้างเหมา
เตรียมสถานทีแข่งขัน ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และ
อาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
        -  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เพิมครังที  3/2561               
หน้าที 11ลําดับที 1

โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนตําบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 80,000 บาท
     โครงการส่งนักกีฬา และประชาชนตําบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา    ตังไว้    80,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬา และ
ประชาชนตําบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าป้ายไวนิล ,ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าครูฝึกสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่านํา
แข็ง      นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัด
งาน    
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
  มาตรา 66  มาตรา 67 (6) มาตรา 68 (4)     
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 2589
  ลงวันที  3  สิงหาคม 2547เรือง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
        -  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้าที...78...ลําดับที....1....
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 103,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว ปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
    โครงการประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว  ปี 2562    ตัง
ไว้    50,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุและครอบครัว  ปี 2562
เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําเวที  ,ค่าเช่าเครือง
เสียง,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียว
ข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 67(5),
(6),(8)
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542  มาตรา   16  ( 11) ,( 16 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) หน้าที...82..ลําดับที....17...

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 5,000 บาท
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม      ตังไว้    5,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมเช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ที
เกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6 ) พ.ศ. 2552  มาตรา  66
  มาตรา  67(8)
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) หน้าที...81...ลําดับที....16...
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งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจําปี จํานวน 28,000 บาท
                     เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้กับสํานักงานจังหวัด
ลพบุรี ตามโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจําปี 2562 
    ตังไว้ 28,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)หน้า            
       

โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานอําเภอชัยบาดาล          โครงการ
อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตังไว้ 20,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,459,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น   ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง รถบรรทุกค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ติดตังไฟฟ้า     
1. ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการ
ไฟฟ้า 
2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมไฟฟ้า ) ค่าติดตังระบบประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครือง
รับสัญญาณต่างๆ
   -ค่าจ้างวิศกรผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวรับรองแบบรายการก่อ
สร้าง
    และรายการจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ 
 ฐานอํานาจ ถือตามหนังสือ
1.กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลว.22มี.ค.60 
2.กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธ.ค.59
 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (00312) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
        เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในบํารุงรักษาและซ่อมแซม ในงานถนน อบ
ต. นาโสม สิงก่อสร้างทีเกิดจากการเสือมสภาพจากการใช้สอยปกติ การ
บํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก  ลูกรัง ยางมะตอย ไม้
ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ท่อนํา
และวัสดุก่อสร้างอืน ๆ ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)  

งบลงทุน รวม 1,759,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,759,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตําบล 2 ช่วงไร่นางญาณัจ
ฉรา  จิตรซือตรง

จํานวน 329,000 บาท

        เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย        เขาตําบล 2 ช่วงไร่นางญาณัจฉรา  จิตรซือตรง หมู่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นา
โสม กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติมครัง
ที 3/2561 หน้าที 12 ข้อที 1 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญสุข จํานวน 317,500 บาท
        เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยเจริญสุข หมู่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.นาโสม กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (2561-2564)
เปลียนแปลงครังที 2/2561 หน้าที 17 ข้อที 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายไพโรจน์  ฉิม
สุนทร

จํานวน 154,000 บาท

        เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ้านนายไพโรจน์  ฉิมสุนทร  หมู่ 5 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 280 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นา
โสม กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เปลียนแปลงครัง
ที 2/2561 หน้าที 17 ข้อที 4
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโสม - หนองใหญ่ 7 (ป่า
สัก) หมู่ที 1 และหมู่ที 5 ตําบลนาโสม

จํานวน 450,000 บาท

        เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา
โสม - หนองใหญ่ 7 (ป่าสัก) หมู่ที 1 และหมู่ที 5 ตําบลนาโสม
        ปริมาณงาน    ช่วงที 1 หมู่ที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
                            ช่วงที 2 หมู่ที 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
                            หรือมีพืนทีรวมกันไม่น้อยกว่า 820 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมกําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (00312) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) เปลียนแปลงครังที 2/2561 หน้าที 15 ข้อที 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเขาตําบล 3 จํานวน 329,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา
ตําบล 3 หมู่ 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นา
โสม กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เปลียนแปลงครัง
ที 2/2561 หน้าที 16 ข้อที 2

โครงการปรับปรุงถนนสายซับงูเหลือม - หนองใหญ่ โดยลาดยางผิว PARA 
- ASPHALT CONCRETE

จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนสายซํบงู
เหลือม - หนองใหญ่ หมู่ 6 โดยการลาดยางผิว Para-
Asphalt Concrete  โดยมีผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา
เฉลีย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พืนทีไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร (ราย
ละเอียด ตามแบบแปลน อบต.นาโสมกําหนด)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (00312) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม ครังที 3/2561 หน้าที 13 ข้อที 2
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขุดบ่อธนาคารนําใต้ดิน ระบบปิด เพือป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปี2562

จํานวน 60,000 บาท

    โครงการขุดบ่อธนาคารนําใต้ดินระบบปิดเพือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปี 2562    ตังไว้    60,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขุดบ่อธนาคารนําใต้ดิน
ระบบปิดเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562
 เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดําเนินการขุดบ่อและลงวัสดุของ
บ่อธนาคารนําใต้ดินระบบปิด, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) (29
)และ(30)
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(1) (2)และ(4
) มาตรา 68 (3) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ (00322)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) เพิมเติม ครังที 3/2561 หน้าที 14 ลําดับที  1

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
   โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม ประจําปี 2562    ตังไว้    10,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําเวที  ,ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าอาหาร ค่านํา
แข็ง นําดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (7)
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ,  มาตรา  17  ( 5 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ (00322)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) หน้าที...128..ลําดับที....57...
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โครงการเมืองน่าอยู่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน
ตําบลนาโสม

จํานวน 28,000 บาท

      โครงการเมืองน่าอยู่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม    ตังไว้    28,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองน่าอยู่ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตําบลนาโสม  เช่น ค่าป้ายไว
นิล , ค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นํา
ดืม และอาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543
  มาตรา  16 (12) (13) (16) (17)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537
  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 66  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ (00322)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) หน้าที...129...ลําดับที....60....

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกียวกับมลพิษทีมีผล
กระทบต่อสิงแวดล้อม

จํานวน 2,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกียวกับมลพิษทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่า
ตอบแทนวิทยากร ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหาร
ว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543
  มาตรา  16 (12) (13) (16) (17)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 6) พ.ศ.2552  มาตรา 66  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ (00322)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) หน้าที...128...ลําดับที....58....
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โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
        โครงการรักนํา  รักป่า รักษาแผ่นดิน    ตังไว้    20,000    บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักนํา  รักป่า รักษา
แผ่นดิน เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทําเวที จัด
สถานที,     ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และอาหาร
ว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543  มาตรา  16 (24
)  และ (27)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537
  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 67  (2
) และ (7)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2559 เรือง โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ (00322)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) หน้าที...130..ลําดับที....65...

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า    ตังไว้    10,000    บาท
        เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ป้องกันไฟป่า  เช่น ค่าป้ายไวนิล , ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
เวที จัดสถานที  ,  ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าอาหาร ค่านําแข็ง นําดืม และ
อาหารว่าง, ค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดงาน    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ
.ศ.  2537  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 (7)  
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ,  มาตรา  17  ( 5 ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ (00322)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง 2564) หน้าที...128..ลําดับที....56...
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 564,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดปริมาณการใช้นํา
ประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโสม ค่าจ้างเหมาซ่อมระบบ
ประปา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)        

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

  เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สวิตซ์ไฟฟ้า ในงานระบบประปา ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332
) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)          

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
  เพือจ่ายเป็น ค่าท่อประปา วาว์ล กาวทาท่อ ผ้าเทปพันท่อ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)      

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้ากับวัสดุ
ใดๆ ได้แก่ มิเตอร์นําประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (2561-2564)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

        เพือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในระบบกิจการประปาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสม ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)       

งบลงทุน รวม 114,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 114,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา จํานวน 114,000 บาท
        เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองสูบนํา ขนาด 1.5 hp 220 v 
จํานวน 6 ตัว ตังไว้ 114,000 บาท (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง
ตามราคาท้องถิน) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการ
ประปา (00332) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564)เพิมเติม ครังที 3/2561 แบบ ผ.08 หน้า 37 ข้อ 9
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,270,240 บาท
งบกลาง รวม 5,270,240 บาท
งบกลาง รวม 5,270,240 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 69,480 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อย
ละ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง และหนังสือ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีสุด ทีมท
 0809.5/ว9 ลว.22ม.ค.57 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
    และหนังสือ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีสุด ทีมท 0809.5/ว81 ลว
.10ก.ค.57 คํานวณจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าครองชีพชัว
คราว จํานวนเงิน 1,389,600 บาท  เป็นเงิน 69,480 บาท
ปรากฎใน แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411)       
 และปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,496,800 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชือผู้มี
สิทธิ   รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง   โดยจ่ายระบบขันบันได 
ฐานอํานาจ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ตามภารกิจถ่ายโอน
  ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)                 
  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 82

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,257,600 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ ตามประกาศบัญชีรายชือผู้
มีสิทธิ   รับเงินเบียยังชีพความพิการ ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562
          การจ่ายเงินถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2552 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
ฐานอํานาจ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ตามภารกิจถ่ายโอน
ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411
)               ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 82

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามที
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว    การจ่ายเงินถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
ฐานอํานาจ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 การถ่ายโอนภารกิจ
ปรากฎในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411
)               ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 82

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน 
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว2989 
ลว.31พ.ค.60)
ปรากฎใน แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 
ปรากฎใน แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 135
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจากค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
        เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุุขภาพ อบต.นา
โสม จํานวน 60,000 บาท
 โดยคํานวณจากค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดสรรให้ อบต. จํานวน 45 บาทต่อประชาชนในพืนที
หนึงคน  อปท.ขนาดกลาง สมทบเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อย
ละ 40 ตามหนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที สปสช..5/ว
 0169 ลว.30พ.ค.57 (อบต.ขนาดเล็ก ร้อยละ 30 ขนาดกลางร้อยละ 40
 ขนาดใหญ่ ร้อยละ 50 เทศบาลเมือง/นคร ร้อยละ 60)ในปีงบ
ประมาณ 2561 อบต.นาโสม  ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จํานวน 130,815 บาท  
ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411) แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้า 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 137,860 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในอัตราร้อยละหนึง ของประมาณ
การรายรับทุกประเภท ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุน ไม่ต้องนํามารวมคํานวณรวมทังเงินสมทบ กบท.ที
ค้างส่งหรือส่งขาด 
หนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ทีมท 0808.5/ว29 ลว.12ก.ค.60
หนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ทีมท 0808.5/ว30 ลว.12ก.ค.60)
ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) และปราก
ฎในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131
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