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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

อ ำเภอชัยบำดำล  จังหวัดลพบุรี 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
             ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม 

     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บรหิารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 41,746,985.28 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 46,603,380.68 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 16,691,760.12 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 4 โครงการ 

รวม 1,931,807.63 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 

764,000.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 27,079,469.31 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 51,886.23 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 37,173.10 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 232,761.89 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

จ านวน 592,365.00 บาท 



   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 36,740.32 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 2,300.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 16,227,927.62 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 9,898,315.15 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 38,976.00 บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 17,502,670.24 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง จ านวน 6,242,009.73 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 6,485,043.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,387,080.28 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 316,902.50 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,071,634.73 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

               2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 38,976.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 1,946,465.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

              



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 51,886.23 297,645.00 814,700.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

37,173.10 45,960.00 27,760.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 232,761.89 300,000.00 232,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

592,365.00 640,000.00 505,589.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,740.32 1,300.00 2,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,300.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 953,226.54 1,284,905.00 1,582,049.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,227,927.62 14,181,600.00 14,825,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,227,927.62 14,181,600.00 14,825,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 9,898,315.15 9,132,632.00 9,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9,898,315.15 9,132,632.00 9,700,000.00

รวม 27,079,469.31 24,599,137.00 26,107,649.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,242,009.73 6,166,150.00 6,746,477.00

งบบุคลากร 6,485,043.00 9,433,260.00 9,964,200.00

งบดําเนินงาน 3,387,080.28 5,405,927.00 5,842,672.00

งบลงทุน 316,902.50 2,285,000.00 2,545,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,071,634.73 1,283,800.00 1,008,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 17,502,670.24 24,599,137.00 26,107,649.00



อ ำเภอชัยบำดำล  จังหวัดลพบุรี

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโสม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลนาโสม
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,371,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 427,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,988,492

แผนงานสาธารณสุข 348,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 465,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 185,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 225,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,198,260

แผนงานการเกษตร 62,000

แผนงานการพาณิชย 1,090,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,746,477

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 26,107,649



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,746,477 6,746,477
    งบกลาง 6,746,477 6,746,477

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,079,640 349,320 2,171,940 355,320 6,956,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 0 0 0 1,361,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,718,120 349,320 2,171,940 355,320 5,594,700

งบดําเนินงาน 1,683,000 61,000 533,300 0 2,277,300
    คาตอบแทน 152,000 1,000 77,300 0 230,300

    คาใช้สอย 558,000 60,000 336,000 0 954,000

    คาวัสดุ 545,000 0 100,000 0 645,000

    คาสาธารณูปโภค 428,000 0 20,000 0 448,000

งบลงทุน 80,000 0 57,500 0 137,500
    คาครุภัณฑ 80,000 0 57,500 0 137,500

รวม 5,842,640 410,320 2,762,740 355,320 9,371,020

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 264,480 0 0 264,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 264,480 0 0 264,480

งบดําเนินงาน 23,000 115,000 5,400 143,400
    คาตอบแทน 3,000 70,000 0 73,000

    คาใช้สอย 20,000 45,000 0 65,000

    คาวัสดุ 0 0 5,400 5,400

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 0 20,000

รวม 287,480 135,000 5,400 427,880

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 555,600 735,120 1,290,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 555,600 735,120 1,290,720

งบดําเนินงาน 316,000 596,372 912,372
    คาตอบแทน 41,000 0 41,000

    คาใช้สอย 159,000 203,550 362,550

    คาวัสดุ 73,000 392,822 465,822

    คาสาธารณูปโภค 43,000 0 43,000

งบเงินอุดหนุน 0 785,400 785,400
    เงินอุดหนุน 0 785,400 785,400

รวม 871,600 2,116,892 2,988,492

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 113,000 115,000 228,000
    คาใช้สอย 108,000 115,000 223,000

    คาวัสดุ 5,000 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 0 120,000
    เงินอุดหนุน 120,000 0 120,000

รวม 233,000 115,000 348,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 355,320 0 355,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,320 0 355,320

งบดําเนินงาน 10,000 100,000 110,000
    คาใช้สอย 10,000 100,000 110,000

รวม 365,320 100,000 465,320

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 155,000 155,000
    คาใช้สอย 155,000 155,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวม 185,000 185,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 52,000 172,000
    คาใช้สอย 120,000 52,000 172,000

งบเงินอุดหนุน 0 53,000 53,000
    เงินอุดหนุน 0 53,000 53,000

รวม 120,000 105,000 225,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 940,260 0 940,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 940,260 0 940,260

งบดําเนินงาน 311,000 663,600 974,600
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 271,000 263,600 534,600

    คาวัสดุ 30,000 400,000 430,000

งบลงทุน 0 2,283,400 2,283,400
    คาครุภัณฑ 0 286,400 286,400

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,997,000 1,997,000

รวม 1,251,260 2,947,000 4,198,260

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 62,000 62,000
    คาใช้สอย 62,000 62,000

รวม 62,000 62,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 157,200 157,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 157,200 157,200

งบดําเนินงาน 808,000 808,000
    คาตอบแทน 1,000 1,000

    คาใช้สอย 147,000 147,000

    คาวัสดุ 120,000 120,000

    คาสาธารณูปโภค 540,000 540,000

งบลงทุน 125,000 125,000
    คาครุภัณฑ 125,000 125,000

รวม 1,090,200 1,090,200

หน้า : 8/8



 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 4,641.74 5,183.80 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 20,255.49 28,446.53 279,390.00 184.54 % 794,988.00
     ภาษีป้าย 8,710.00 18,255.90 18,255.00 7.98 % 19,712.00

รวมหมวดภาษีอากร 33,614.23 51,886.23 297,645.00 814,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 873.00 756.60 800.00 0.00 % 800.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 202.50 100.50 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 100.00 250.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 13,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 200.00 200.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 10,400.00 3,000.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 129,024.00 31,306.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

10,100.00 1,500.00 10,100.00 17.82 % 11,900.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 60.00 60.00 60.00 0.00 % 60.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 150,959.50 37,173.10 45,960.00 27,760.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 300,463.79 232,761.89 300,000.00 -22.67 % 232,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 300,463.79 232,761.89 300,000.00 232,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 640,595.00 592,365.00 640,000.00 -21.00 % 505,589.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 640,595.00 592,365.00 640,000.00 505,589.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 13,000.00 18,500.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 300.00 18,240.32 300.00 233.33 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,300.00 36,740.32 1,300.00 2,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 2,300.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,300.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 389,621.75 408,101.70 389,600.00 0.00 % 389,600.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,887,053.39 9,260,418.61 8,887,000.00 0.15 % 8,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,126,833.79 1,242,752.21 1,126,000.00 0.00 % 1,126,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,022.27 36,333.84 38,000.00 -21.05 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,006,335.35 2,093,238.40 2,300,000.00 -8.70 % 2,100,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 1,000.00 1,110.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 1,166,505.94 3,015,996.57 1,166,000.00 80.10 % 2,100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 17,864.69 11,561.29 17,000.00 0.00 % 17,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

256,178.00 158,415.00 256,000.00 -37.50 % 160,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 92,323.75 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,981,738.93 16,227,927.62 14,181,600.00 14,825,600.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,452,286.00 9,898,315.15 9,132,632.00 6.21 % 9,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 9,452,286.00 9,898,315.15 9,132,632.00 9,700,000.00
รวมทุกหมวด 24,572,957.45 27,079,469.31 24,599,137.00 26,107,649.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,107,649   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 814,700 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 794,988 บาท

    ประมาณการไว้ ตามทะเบียน ภ.ด.ส.ป 2566 ผู้เข้าขาย
     ที่ต้องชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 19,712 บาท

    ประมาณการไว้ ตามทะเบียนผู้ขออนุญาตติดตั้งป้ายที่อยูภาย
ในเขตพื้นที่

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 27,760 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 800 บาท

   ประมาณการไว้ สูงกวากวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

    ประมาณการ ตั้งรับไว้ เนื่องจากได้ออกข้อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม เรื่อง การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

    ประมาณการไว้  สูงกวารับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 100 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

   ประมาณการไว้ เทากับรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

    ประมาณการไว้ เทากับรับจริงของปที่ผานมา
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คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

    ประมาณการไว้ เนื่องจากได้ออกข้อบัญญัติวาด้วยการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2562

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

    ประมาณการไว้ เนื่องจากได้ออกข้อบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม จํานวน 4 เรื่อง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 11,900 บาท

    ประมาณการไว้ ตามทะเบียนผู้มาขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 60 บาท

    ประมาณการไว้  เทากับรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 232,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 232,000 บาท

    ประมาณการไว้ ใกล้เคียงกับรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 505,589 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 505,589 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,825,600 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 389,600 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 19/8/2565  23:11:37 หน้า : 2/4



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,900,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,126,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,100,000 บาท

    ประมาณการไว้ สูงกวารับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 2,100,000 บาท

    ประมาณการไว้ ต่ํากวารับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 17,000 บาท

    ประมาณการไว้ สูงกวารับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 160,000 บาท

    ประมาณการไว้ สูงกวารับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

    ประมาณการไว้ ตามรายรับจริงของป 2565
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 9,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,700,000 บาท

ประมาณการไว้ 
   1.สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 2,070,000 บ.
   2.เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนํามาจัดทําข้อบัญญัติ
2.1 เงินอุดหนุนสําหรับสนุนสนุนคาใช้จายด้านการจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 2.1.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 30,600 บ.
 2.1.2 คาหนังสือ จํานวน 3,600 บ.
 2.1.3 คาอุปกรณการเรียน จํานวน 3,600 บ.
 2.1.4 คาเครื่องแบบ จํานวน 5,400 บ.
 2.1.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430.- จํานวน 7,740 บ.
2.2 อาหารเสริม(นม) ศพด. จํานวน 34,491.60 บ.
2.3 อาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 92,610 บ.
2.4 อาหารเสริม(นม) สังกัด สพฐ. จํานวน 358,329.40 บ.
2.5 อาหารกลางวัน สังกัด สพฐ. จํานวน 785,400 บ.
2.6 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลิก
     (คาใช้จายด้านบุคลากร) จํานวน 516,840 บาท
 2.6.1.เงินเดือนพนักงานครู= 332,400 .-
 2.6.2.เงินวิทยะฐานะ     =  42,000 .-
 2.6.3.เงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง= 112,800.-
 2.6.4.เงินเพิ่มคาครองชีพ  =  24,000.-
5.เงินประกันสังคม     =   5,640 .-
2.7 เบี้ยผู้สูงอายุ    = 4,111,200.-
2.8 เบี้ยยังชีพผู้พิการ= 1,476,000.-
2.9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส= 42,000.-
2.10 สํารวจ/ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ (3บ.x1152)=3,456.-
2.11 ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคฯ (30x1152)=34,560.-
2.12 เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข = 120,000 .-
      ประมาณการ (2.1 ถึง 2.12) จํานวน 7,630,000 .-
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,544 43,438 58,650 55 % 90,906

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,741 3,124 3,800 -2.63 % 3,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,198,700 3,341,800 3,834,000 7.23 % 4,111,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,209,600 1,257,600 1,521,600 -3 % 1,476,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000 46,500 42,000 0 % 42,000

เงินสํารองจาย 78,420 1,188,079.73 2,160,000 -70.62 % 634,518

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 309,331 6.08 % 328,153

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 1,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลนาโสม
อําเภอชัยบาดาล    จังหวัดลพบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

53,000 53,000 60,000 -100 % 0

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 5,769 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

150,489 308,468 0 0 % 0

รวมงบกลาง 4,804,494 6,242,009.73 7,996,150 6,746,477
รวมงบกลาง 4,804,494 6,242,009.73 7,996,150 6,746,477
รวมงบกลาง 4,804,494 6,242,009.73 7,996,150 6,746,477

รวมแผนงานงบกลาง 4,804,494 6,242,009.73 7,996,150 6,746,477
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 474,080 8.44 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,108,800 1,108,800 801,600 -15.57 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 1,793,520 1,446,320 1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,524,372 2,035,173 1,075,580 56.71 % 1,685,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

87,341 97,340 96,000 12.5 % 108,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 126,000 105,000 20 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 225,480 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 729,480 919,150 683,880 2.74 % 702,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,020 79,080 72,000 33.33 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,495,213 3,482,223 2,032,460 2,718,120
รวมงบบุคลากร 4,288,733 5,275,743 3,478,780 4,079,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 -95 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 11,680 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 100 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 6,000 900 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 68,056.5 50,645 262,000 152,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 46,793 78,215 78,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโสม

93,500 102,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
องค์การบริหารสวนตําบลนาโสม

42,500 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,825 20,210 33,000 -24.24 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของรางวัล คาพวงมาลัย คาพานพุม
ประดับดอกไม้วันท้องถิ่นไทย

0 1,000 0 0 % 0

คาของรางวัล คาพวงมาลา คาพานพุม
ประดับดอกไม้วันท้องถิ่นไทย

0 0 0 100 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาของรางวัล คาพวงมาลา คาพานพุม
ประดับดอกไม้วันท้องถิ่นไทย

2,000 2,000 3,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 89,620 21,976 107,700 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 70,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
สวนตําบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือก
ตั้งซอมของสมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ตําบลนาโสมหรือผู้บริหารองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโสม

0 0 210,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมี่สวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

9,852 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 200,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาจิตสํานึก คานิยมและ
จรรยาบรรณ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาจิตสํานึก คานิยมและ
จรรยาบรรณ

0 600 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 81,514.6 58,970 91,000 -45.05 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 384,604.6 284,971 532,700 558,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 94,951 73,727 125,000 -28 % 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,583 26,557 25,000 20 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 5,940 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,990 7,730 40,000 150 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 162,399.94 186,019.4 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 360 21,500 -6.98 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 74,970 104,000 -3.85 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 2,000 150 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 383,863.94 369,363.4 517,500 545,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 190,265.13 197,432.28 228,000 -3.51 % 220,000

คาบริการโทรศัพท์ 263.22 269.64 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,960.2 27,361 15,000 0 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 98,900.1 119,979.1 182,000 -1.1 % 180,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 297,388.65 345,042.02 438,000 428,000
รวมงบดําเนินงาน 1,133,913.69 1,050,021.42 1,750,200 1,683,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 6,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 11,300 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อเลื่อน 0 10,000 0 0 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 15,800 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 18,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 13,200 -100 % 0

ตู้หิ้งพระ 0 0 22,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 11,200 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต 0 0 8,500 -100 % 0

พัดลมติดผนัง ขนาด 20 นิ้ว 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงเคลื่อนที่ 0 8,900 0 0 % 0

ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายพร้อมเครื่อง
ควบคุม

179,760 0 0 0 % 0

แอมป์ขยายเสียง 8,450 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง 0 15,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 54,580 0 80,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 287,890 45,100 188,700 80,000
รวมงบลงทุน 287,890 45,100 188,700 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 5,730,536.69 6,390,864.42 5,417,680 5,842,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 327,360 6.71 % 349,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 327,360 349,320
รวมงบบุคลากร 0 0 327,360 349,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,000 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 8,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 35,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 12,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 51,000 61,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

0 0 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 403,360 410,320
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 507,800 0 596,320 174.88 % 1,639,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,750 0 34,000 41.18 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 0 235,480 5.38 % 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 150,240 0 164,160 3.95 % 170,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 9,180 0 10,000 140 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 936,010 0 1,081,960 2,171,940
รวมงบบุคลากร 936,010 0 1,081,960 2,171,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

250,600 101,850 100,000 -40 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -20 % 4,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 13,500 -1.48 % 13,300

รวมค่าตอบแทน 256,390 107,640 118,500 77,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,855.9 2,649.5 5,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 11/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
กองคลัง

0 0 0 100 % 216,000

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
กองคลัง

187,000 204,000 468,411 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 53,160 57,396 130,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,400 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 246,415.9 264,045.5 613,411 336,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 58,949 49,934 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,980 14,600 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 94,929 64,534 110,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 22,000 -9.09 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 22,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 597,734.9 436,219.5 863,911 533,300

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 12/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 8,800 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อน 0 2,500 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อน 0 0 0 100 % 3,000

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 0 0 0 100 % 6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที )

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที )

14,000 0 0 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,500 2,500 37,000 57,500
รวมงบลงทุน 23,500 2,500 37,000 57,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,557,244.9 438,719.5 1,982,871 2,762,740

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 13/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,817 19,455.31 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,817 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 1,817 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 1,817 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,287,781.59 6,829,583.92 7,805,728 9,371,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 247,280 6.96 % 264,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 247,280 264,480
รวมงบบุคลากร 0 0 247,280 264,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,000 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 7,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 8,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. องค์
การบริหารสวนตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 8,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 11,000 23,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 258,280 287,480
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

57,300 128,300 106,400 -34.21 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 57,300 128,300 106,400 70,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 15/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลวันสําคัญ

0 14,397 14,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

11,169 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลนา
โสม ประจําปี พ.ศ. 2563

107,762.5 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 118,931.5 14,397 14,000 45,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 1,979.5 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 1,979.5 0 0
รวมงบดําเนินงาน 176,231.5 144,676.5 120,400 115,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 16/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดหาถังน้ํากลางเก็บน้ําอุปโภค
บริโภคในตําบลนาโสม

0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์กอสร้าง 0 4,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วิทยุสื่อสาร 28,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,800 16,500 0 0
รวมงบลงทุน 28,800 16,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 17/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 205,031.5 161,176.5 140,400 135,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 5,400 0 % 5,400

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,400 5,400
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,400 5,400

รวมงานจราจร 0 0 5,400 5,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,031.5 161,176.5 404,080 427,880

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 18/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 279,780 299,340 600 65,500 % 393,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 11,000 281.82 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 17,500 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 305,160 315,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 614,440 668,340 131,600 555,600
รวมงบบุคลากร 614,440 668,340 131,600 555,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 41,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 8,800 10,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านธุรการ ด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านธุรการ ด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําาบลนาโสม

0 102,000 108,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ด้านธุรการ ด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลนาโสม

76,500 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 12,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 26,780 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 8,000

โครงการสงเสริมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 38,729 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,840 5,200 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 150,849 116,000 129,000 159,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,978 4,400 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,600 13,786 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 1,858 44,065 5,000 300 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,710 12,150 42,000 -28.57 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 72,146 74,401 100,000 73,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 36,992.9 31,705.53 35,000 0 % 35,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 7,580 5.54 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 44,568.5 39,281.13 42,580 43,000
รวมงบดําเนินงาน 267,563.5 229,682.13 271,580 316,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลนา
โสม

0 0 23,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 14,990 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลนา
โสม

0 0 164,303 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,990 209,303 0
รวมงบลงทุน 0 14,990 209,303 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 882,003.5 913,012.13 612,483 871,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 315,600 5.32 % 332,400

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 328,080 2.63 % 336,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 709,680 735,120
รวมงบบุคลากร 0 0 709,680 735,120

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาจัดการการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

47,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 30,600

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลนาโสม

0 34,700 34,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 20,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

22,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

0 29,800 22,600 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวน
ตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 92,610

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโสม

80,160 134,760 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลนาโสม

0 0 102,900 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 150,360 199,260 159,500 203,550
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 439,648 -10.65 % 392,822

คาอาหารเสริม (นม) 325,434.4 379,527.46 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 325,434.4 379,527.46 439,648 392,822
รวมงบดําเนินงาน 475,794.4 578,787.46 599,148 596,372

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 24/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซับงู
เหลือม

279,860 302,000 350,700 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนา
โสม

206,940 186,460 176,400 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม
ทรัพย์เจริญ

288,240 316,000 336,000 -100 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านนาโสม

0 0 0 100 % 138,600

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน
ซับงูเหลือม

0 0 0 100 % 378,000

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านใหมทรัพย์เจริญ

0 0 0 100 % 268,800

รวมเงินอุดหนุน 775,040 804,460 863,100 785,400
รวมงบเงินอุดหนุน 775,040 804,460 863,100 785,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,250,834.4 1,383,247.46 2,171,928 2,116,892
รวมแผนงานการศึกษา 2,132,837.9 2,296,259.59 2,784,411 2,988,492
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อประสานงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

0 0 108,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อประสานงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 46,693.91 37,089.9 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 25,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ของ อบต.นาโสม

25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 71,693.91 62,089.9 108,000 108,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 900 12,358.5 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 900 12,358.5 5,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 72,593.91 74,448.4 113,000 113,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 6,045.5 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,045.5 0 0
รวมงบลงทุน 0 6,045.5 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 120,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 120,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 72,593.91 80,493.9 233,000 233,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 60,000

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  

0 0 47,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 55,000

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย ( 
Clean Food Good Taste : CFGT )

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 127,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 127,000 115,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 127,000 115,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 72,593.91 80,493.9 360,000 348,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 19,388 1,732.69 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 19,388 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 19,387.86 355,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 12,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 31,387.86 365,320
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารสวนตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 31,387.86 465,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 317,700 339,540 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 143,400 146,760 0 0 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,020 12,660 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 519,120 540,960 0 0
รวมงบบุคลากร 519,120 540,960 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,330 6,360 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 8,050 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,330 14,410 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,490 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 6,905 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 860 19,040 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 7,765 24,530 0 0
รวมงบดําเนินงาน 17,095 38,940 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 2,500 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 4,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 4,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 0 16,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 21,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,600 16,300 0 0
รวมงบลงทุน 33,600 16,300 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 569,815 596,200 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติงานชาง
ไฟฟ้า

93,500 102,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 93,500 102,000 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,600 60,714 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 44,783 48,590 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 71,383 109,304 0 0
รวมงบดําเนินงาน 164,883 211,304 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณเสียงไร้สาย

15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 15,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณกลุมบ้าน
นายวาน แก้วแสง หมู 1 ต.นาโสม

0 14,666.01 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านซับงูเหลือม 
หมูที่ 6 กลุมบ้านนางสาวนิรมล ริยะจันทร์

0 48,374.7 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองใหญ หมู
ที่่ 5 กลุมบ้านนางปัทมา นนทช้าง

0 129,134.02 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า กลุมบ้านนางสาว
นิรมล ริยะจันทร์ หมูที่ 6

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางทางเข้าบ้าน
สามแยกเขาตําบล หมูที่ 3

0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 192,174.73 225,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 192,174.73 225,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 179,883 403,478.73 225,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 749,698 999,678.73 225,000 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 12,745 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมตอต้านสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้สารเสพติด

17,857 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนตําบล
นาโสม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสตรีแมบ้าน
ตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสตรีแมบ้าน
ตําบลนาโสม

15,132 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึ่งตน
เองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 45,734 0 0 155,000
รวมงบดําเนินงาน 45,734 0 0 155,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

0 30,000 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชัยบาดาล 
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 75,734 30,000 30,000 185,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,734 30,000 30,000 185,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงนักกีฬาและประชาชนตําบลนา
โสม เข้ารวมแขงขันกีฬา

0 71,218 20,000 -100 % 0

โครงการสงนักกีฬาและประชาชนตําบลนา
โสมเข้ารวมการแขงขันกีฬา

0 0 0 100 % 80,000
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โครงการสงนักกีฬาและประชาชนตําบลนา
โสมเข้ารวมการแขงขันกีฬา

64,460 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 64,460 71,218 20,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 64,460 71,218 20,000 120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 64,460 71,218 20,000 120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาในวัน
สําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม

432 0 2,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาในวัน
สําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม

0 0 0 100 % 2,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 988 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 432 0 2,988 52,000
รวมงบดําเนินงาน 432 0 2,988 52,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ศาลเจ้าที่ พร้อมอุปกรณ์ 0 0 11,000 -100 % 0

ศาลพระพรหม พร้อมอุปกรณ์ 0 0 24,000 -100 % 0

ศาลพระภูมิ พร้อมอุปกรณ์ 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 51,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 51,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ 
ประจําปี

28,000 0 28,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ 25,000 25,000 25,000 -100 % 0

อุดหนุนที่วาการอําเภอชัยบาดาล ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ

0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนสํานักงานจังหวัดลพบุรี ตาม
โครงการงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์
ประจําปี

0 0 0 100 % 28,000

รวมเงินอุดหนุน 53,000 25,000 53,000 53,000
รวมงบเงินอุดหนุน 53,000 25,000 53,000 53,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 53,432 25,000 106,988 105,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 117,892 96,218 126,988 225,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 364,669 88.47 % 687,300
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 156,720 3.98 % 162,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 611,389 940,260
รวมงบบุคลากร 0 0 611,388.89 940,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานชาง
ไฟฟ้า

0 0 0 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานชาง
ไฟฟ้า

0 0 108,000 -100 % 0
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โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตําแหนง
พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ)

0 0 54,000 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 217,000 271,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 252,000 311,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 863,388.89 1,251,260
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 2,528.41 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 304,400 7,800 200,000 6.8 % 213,600

รวมค่าใช้สอย 304,400 10,328.41 250,000 263,600
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 44,063 140,000 114.29 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 44,063 240,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 304,400 54,391.41 490,000 663,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถพวงลากจูงเอนกประสงค์ 0 0 55,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถขุดตีนตะขาบ (รถแมคโคร) 0 0 1,350,000 -100 % 0

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องรับเสียง
ไร้สาย

0 24,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านนาโสม หมู
ที่ 1 ตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 136,400
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โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมูที่ 2 และหมู
ที่ 3 ตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 24,000 1,405,000 286,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมที่ดินรอบที่ทําการ อบต.หลัง
ใหม

450,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ 0 104,467 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายสา จันทะ หมูที่ 5

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเข้ากลุมบ้านนางสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ 
หมูที่ 5

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบล
นาโสม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

0 0 0 100 % 721,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเข้าฝายน้ําล้น (ตอจากคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม) หมูที่ 4

0 0 0 100 % 133,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกเขาตําบล 3 หมูที่ 3 ตําบลนา
โสม

0 0 0 100 % 254,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายกลุมไรนาง
ทิพย์วิมล  ทรัพย์เอนก หมูที่ 2

0 0 41,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางแอ๋
ว  จั่นฉุน หมูที่ 3

0 0 36,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายทางเข้า
กลุมไรนายมนัส จันธรรม หมูที่ 5 ตําบลนา
โสม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

0 0 0 100 % 288,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายเลียบ
คลองซับมะกรูด หมูที่ 2 ตําบลนาโสม 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

0 0 0 100 % 230,000

โครงการกอสร้างเสาธงหน้าสํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลนาโสม 

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการตอเติมศาลาประชาคม หมูที่ 4 
ตําบลนาโสม

0 0 0 100 % 167,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณกลุมบ้านนางทองดี อินทร์นก 
หมูที่ 6 ตําบลนาโสม อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

0 0 0 100 % 204,000
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเจริญสุข หมูที่ 4 ตําบลนาโสม อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เชื่อมตอหมูที่ 9 
ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

0 0 191,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาพร้อมขุด
เจาะบอบาดาล หมูที่ 3

0 0 79,932 -100 % 0

โครงการกอสร้างรั้วรอบที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม หลังใหม 

0 0 430,711 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานกอสร้าง 82,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 532,000 104,467 1,228,643 1,997,000
รวมงบลงทุน 532,000 128,467 2,633,643.25 2,283,400

รวมงานก่อสร้าง 836,400 182,858.41 3,123,643.25 2,947,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 836,400 182,858.41 3,987,032.14 4,198,260

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเมืองนาอยู สงเสริมการคัดแยก
ขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตําบลนา
โสม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเมืองนาอยูสงเสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะในชุมชนตําบลนาโสม

432 1,312 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่ง
แวดล้อม

0 0 2,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 432 1,312 42,000 62,000
รวมงบดําเนินงาน 432 1,312 42,000 62,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 432 1,312 42,000 62,000
รวมแผนงานการเกษตร 432 1,312 42,000 62,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 128,160 3.93 % 133,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 152,160 157,200
รวมงบบุคลากร 0 0 152,160 157,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,000 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 5,000 50,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดปริมาณ
น้ําประปา

80,670 83,260 97,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดปริมาณ
น้ําประปา

0 0 0 100 % 97,000

รวมค่าใช้สอย 80,670 88,260 147,200 147,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,870 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 66,646 77,853 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 68,516 77,853 120,000 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 495,833.56 329,966.46 386,000 39.9 % 540,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 495,833.56 329,966.46 386,000 540,000
รวมงบดําเนินงาน 645,019.56 496,079.46 654,200 808,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ( ซัมเมิร์สซิเบิ้ล ) 90,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 0 87,000 0 0 % 0

ซับเมิร์สสูบน้ํา 0 0 0 100 % 114,000

ปัมสูบน้ําไดโว 0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:09 หน้า : 49/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์โรงงาน

สวานไขควง แบบไร้สาย 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000 87,000 0 125,000
รวมงบลงทุน 90,000 87,000 0 125,000

รวมงานกิจการประปา 735,019.56 583,079.46 806,360 1,090,200
รวมแผนงานการพาณิชย์ 735,019.56 583,079.46 806,360 1,090,200

รวมทุกแผนงาน 17,017,914.46 17,502,670.24 24,599,137 26,107,649
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อําเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,107,649 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,746,477 บาท
งบกลาง รวม 6,746,477 บาท

งบกลาง รวม 6,746,477 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,906 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
อ้างถึง 1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
        2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุด 
ที่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,700 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความ
คุ้มครอง แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยนําสงเงิน
สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 
ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,111,200 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
 (โดยจายในอัตราแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ) ดังนี้
    - อายุ 60 - 69 ปี จะได้รับในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน 
    - อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับในอัตรา 700 บาท/คน/เดือน
    - อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับในอัตรา 800 บาท/คน/เดือน
    - อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับในอัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,476,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง โดยขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยคนละ 800
 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี 
คนละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)
    การจายเงินถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพความพิการให้แกคนพิการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปี พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดสวัสดิการสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้
สูงอายุ ) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  และปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดส
ตามที่แพทยได้รับรับรองและวินิจฉัยแล้ว  การจายเงินให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 จํานวนผู้ป่วย 7 คน
      อ้างถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
 ที่ มท 0810.6 /ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 
และ(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดสวัสดิการ
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ ) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

เงินสํารองจาย จํานวน 634,518 บาท
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    เพื่อจายเป็น คาใช้จายในกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
สวนรวมเทานั้น 
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
        5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
        6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
        7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0810.5/ว
 6784 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
        8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
        9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
        10. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด 
ที่มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
        11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
        12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่มท 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22  มกราคม 2562
        13. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 588  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
        14.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4 /ว 1273  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
        15. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 
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ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 328,153 บาท

   เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในอัตราร้อยละ
สอง ของประมาณการรายรับทุกประเภท ยกเว้นพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ไมต้องนํามารวมคํานวณรวม
ทั้งเงินสมทบที่ค้างสงหรือขาดสง 
อ้างถึง 1.พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        3.กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.5/ว
 6038 ลว.7 ตุลาคม 2563
        5.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว 31 ลว
 21 ตุลาคม 2563
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม จํานวน 60,000 บาท โดยสมทบ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2561 ข้อ 8 
      อ้างถึง
          ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
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ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 
       ข้อ 8 องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามข้อ7 (1) ดังตอไปนี้
(1) สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุนต่ํากวา 6 ล้านบาท
(2)สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 - 20
ล้านบาท
(3)สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20ล้านบาท
       เป็นข้อกําหนดสัดสวนการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดยการ
คิดคํานวณอัตราการสมทบเงินใช้เกณฑรายได้ของ อปท.ที่ไมรวม
เงินอุดหนุนของปีที่ผานมา มาเป็นฐานในการคิดของแตละ อปท
. โดยการคํานวณอัตราร้อยละจะคิดจากเงินที่ได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามข้อ 7(1) เทานั้น
อบต.นาโสม มีรายได้ ปี 2564 
จํานวน 17,181,154.16 บาท อัตราการสมทบ ตาม (2) ต้อง
สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 40 และสปสช.จัดสรรงบประมาณ
ตามข้อ 7(1)  
       ดังนั้น อบต.นาโสม จะต้องสมทบเงินให้ ไมน้อย
กวา 51,912 บาท 
 ( อ้างถึง หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เชต 4
 สระบุรี  ที่สปสช ว.3878 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้ง
จํานวนประชากร และวงเงินจัดสรรสําหรับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564)
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,842,640 บาท

งบบุคลากร รวม 4,079,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทนผู้บริหาร แยกได้ดังนี้   
 (1) เงินเดือน ตําแหนง นายก อบต. (20,400x12) 
เป็นเงิน 244,800 บาท
 (2) เงินเดือน ตําแหนง รองนายกอบต. (11,220x12x2) 
เป็นเงิน 269,280 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก อบต. 
แยกได้ดังนี้     
 (1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. 
(1,750x12)   เป็นเงิน 21,000 บาท
 (2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต. 
(880x12x2)  เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก/รองนายก อบต.  
แยกได้ดังนี้     
 (1) เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนง นายก อบต. 
(1,750x12)   เป็นเงิน 21,000 บาท
 (2) เงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนง รองนายก อบต. 
(880x12x2)  เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนตําแหนง เลขานุการนายก อบต.  
(7,200x12)  เป็นเงิน 86,400 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.นาโสม ดังนี้
(1) ประธานสภา อบต. (11,220x12) เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภา อบต. (9,180x12) เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภา อบต. (7,200x12) เป็นเงิน 86,400 บาท
(4) สมาชิกสภา อบต. (7,200x12x4) เป็นเงิน 345,600บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,718,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,685,520 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ดังนี้
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด)
1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ตั้งไว้ 
529,560 บาท
2.ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป                        ตั้งไว้ 
455,520 บาท
3.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล                         ตั้งไว้ 
376,080 บาท
4.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ                         ตั้งไว้  
324,360 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 108,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
1. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้ง
ไว้ 24,000 บาท
    แยกเป็น สํานักปลัด (2,000x12) เป็นเงิน24,000 บาท
     1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบล ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
     2) โอนเพิ่มตามคุณวุฒิให้แกพนักงานสวนตําบลตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 82 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนด อัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
สวนท้องถิ่นรับรองวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ได้รับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) 
2.เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑให้พนักงานสวน
ตําบลได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ตําแหนง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(ระดับ
กลาง)อัตราเดือนละ7,000 บาท  
ตั้งไว้ 84,000 บาท               
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน 
1.เงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) อัตราเดือนละ 
7,000 บาท (7,000x12) เป็นเงิน 84,000 บาท ตาม
ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
2.เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ได้แก 
  1.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
(3,500x12) เป็นเงิน  42,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 702,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง สังกัด
สํานักปลัด ได้แก
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (12,440x12)  
เป็นเงิน 149,280 บาท
 (2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(13,750x12) เป็นเงิน 165,000 บาท
 (3) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (14,360x12) 
เป็นเงิน 172,320 บาท
 พนักงานจ้างทั่วไป     
 (1) ตําแหนง นักการภารโรง (9,000x12) เป็นเงิน 108,000 บาท
 (2) ตําแหนง คนงานทั่วไป (9,000x12) เป็นเงิน 108,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)    
  พนักงานจ้างตามภารกิจ      
  (1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (2) ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2,000x12
) เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (3) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
    พนักงานจ้างทั่วไป      
  (4) ตําแหนง นักการภารโรง (1,000x12) เป็นเงิน 12,000 บาท
  (5) ตําแหนง คนงานทั่วไป (1,000x12) เป็นเงิน 12,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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งบดําเนินงาน รวม 1,683,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
              1.คาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่มาชวยปฏิบัติ
ราชการในชวงปิดภาคเรียนหรือเจ้าหน้าที่จากหนวยงานอื่นที่
มาชวยปฏิบัติราชการ ตามหนังสือที่ มท 0891.1 
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551                
            2.คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือคาตอบแทนให้แกผู้ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับการดําเนินการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตําแหนง
ตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิ ตามกฎหมาย 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป       

    
ค่าใช้สอย รวม 558,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาเชาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมา
บริการ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง คา
เชาเครื่องพิมพ คาดูและระบบคอมพิวเตอรฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว. 22 
มี.ค. 60 ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

   เพื่อจายเป็น คาใช้จาย เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้ คาตกแตงสถานที่
ประชุม รวมทั้งคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
ประชุมราชการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล เชนการประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือนการ
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่ได้รับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม การ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโสม หรือการประชุมของ
คณะกรรมการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลนาโสมแตงตั้ง
ขึ้น หรือการประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือสวน
ราชการอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเป็นการประชุมราชการ
ทางไกลผานดาวเทียม รวมถึงการประชุมกรณีอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม เพื่อจาย
เป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่น หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน เข้าตรวจเยี่ยม หรือกรณีเยี่ยม
ชม หรือตรวจราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และตามที่หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของรางวัล คาพวงมาลา คาพานพุมประดับดอกไม้วันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของรางวัล เงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา คาพานพุมประดับดอกไม้วันท้องถิ่น
ไทยฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ให้กับบุคลากรทั้งฝ่ายการ
เมืองและฝ่ายประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ิวย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใช้จาย
อื่น ๆ เชน คาลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ตามแผน
การฝึกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนวยงาน
อื่นที่สามารถเบิกจายได้ ตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซอมของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการเลือกตั้ง 
คาใช้จายในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการนี้ ฯลฯ 
เป็นไปตาม   
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 66
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(15) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4675 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
หน้าที่ 58 ลําดับที่  1
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โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ เชนคาปายไวนิล คาจ้างเหมาจัดทําเวที คาเชา
เครื่องเสียง คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม และอาหารวาง รวมถึง
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนี้
อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 66
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(15) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
หน้าที่ 58 ลําดับที่  1
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โครงการพัฒนาจิตสํานึก คานิยมและจรรยาบรรณ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ พัฒนาจิตสํานึก 
คานิยมและจรรยาบรรณ  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาน้ําแข็ง 
น้ําดื่ม และอาหารวาง รวมถึงคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นี้
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉ.7) พ.ศ.2562 มาตรา 66 มาตรา 67(8) 
       - พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31) 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
หน้าที่ 56 ลําดับที่  5

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  ในการดําเนินการอบรม หรือสัมนา หรืออบรม
เชิงปฏิบัติการ 
ได้แก คาวิทยากร คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการอบรม คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม หรือคาใช้จายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จริงในการดําเนินโครงการนี้ 
อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขจนถึง 
ฉบับที่  พ.ศ.2561
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม 
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร รถยนตที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัด และครุภัณฑตางๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษไข
ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟม ฯลฯ  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ําดื่ม แปรง 
ไม้กวาด น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน ถังแกส ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะ รถยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า หรือยานพาหนะอื่นๆ เชน
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ํารถยนต ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ดังนี้     
 (1) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว้ 188,000 บาท 
สําหรับยานพาหนะรถยนต รถจักรยานยนต และเครื่องตัด
หญ้า ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     
 (2) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ตั้งไว้ 2,000 บาท 
สําหรับเครื่องยนตเรือกู้ภัยกู้ภัยท้องแบน เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเชน จอบ เสียม พลั่ว 
กล้าไม้ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่
ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อมิเตอรน้ํา - ไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแกส หัววาลว เปิด-ปิดแกส ฯลฯ 
หรือวัสดุที่ไมสามารถจัดเข้าวัสดุประเภทอื่นได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 428,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไฟฟาในสํานักงานและเครื่องรับเสียงไร้
สาย สาธารณูปโภคในกิจการของอบต. ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว
 2909 ลว.29 เม.ย.60
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชนคาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงสาย คาใช้บริการ
โทรศัพทที่เกี่ยวกับงานราชการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียฯลฯ 
ที่ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต 
คาสื่อสารตางๆ คาใช้จายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
คาอินเตอรเน็ตระบบเสียงไร้สายของอบต.นาโสม 
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
    

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต  และคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑขนาดใหญ เชนรถ
ยนตสํานักงาน รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ที่อยูในความรับผิด
ขอบของสํานักปลัด รวมถึงครุภัณฑตางๆ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 410,320 บาท
งบบุคลากร รวม 349,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ดังนี้
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด)
1.ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน            ตั้งไว้ 
349,320 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

  เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

            เพื่อจายเป็น คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสร้าง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,000 บาท

 เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ให้กับบุคลากรฝ่าย
ประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ิวยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใช้จาย
อื่น ๆ เชน คาลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาของบุคลากรฝ่ายประจํา ตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนวยงานอื่นที่สามารถ
เบิกจายได้ ตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิ่น เชน คาปายไวนิล ,คาอาหาร คาน้ําแข็ง 
น้ําดื่ม และอาหารวาง, คาวัสดุอุปกรณคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในดําเนินงานตามโครงการ    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552  มาตรา  69/1
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 16
( 1 ) มาตรา 17
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 หน้าที่ 55 ลําดับที่  12
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,762,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,171,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,171,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,639,140 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของกองคลังองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ดังนี้
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองคลัง)
1  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง                    ตั้งไว้ 
462,240 บาท
2  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี                ตั้งไว้ 
355,320 บาท
3  ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ                         ตั้งไว้ 
355,320 บาท
4  ตําแหนง  เจ้าพนักงานพัสดุ                       ตั้งไว้
168,360  บาท
5  ตําแหนง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         ตั้งไว้ 
297,900  บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
1. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ กองคลัง ตั้งไว้ 48,000 บาท แยกเป็น 
      ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ (2,000x12) 
เป็นเงิน 24,000 บาท
     ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2,000x12)
เป็นเงิน 24,000 บาท 
     1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบล 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
     2) โอนเพิ่มตามคุณวุฒิให้แกพนักงานสวนตําบลตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 82 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนด อัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
สวนท้องถิ่นรับรองวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ได้รับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
ระดับต้น อัตราเดือนละ (3,500x12) บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจําของกองคลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตําแหนง  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  ตั้งไว้  248,160  บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,640 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง 
สังกัดกองคลัง ได้แก
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (14,220x12) เป็น
เงิน 170,640 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง)    
  พนักงานจ้างตามภารกิจ      
  (1) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

งบดําเนินงาน รวม 533,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานกอสร้าง (ตาม
หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี  
ดวนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1366 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตําแหนง
ตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,300 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกอง
คลัง 
 1.จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ตั้งจาย 108,000 บาท
 2.จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตั้ง
จาย 108,000 บาท
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน  คาเชาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างเหมาบริการ คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร คาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง คาเชาเครื่องพิมพ คาดูแล
ระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว.22
 มี.ค. 60 ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอย 
คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็น   คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ให้กับบุคลากรฝ่าย
ประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ิวยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใช้จาย
อื่น ๆ เชน คาลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาของบุคลากรฝ่ายประจํา ตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนวยงานอื่นที่สามารถ
เบิกจายได้ ตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม 
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร และครุภัณฑตางๆ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ไม้
บรรทัด ปากกา ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เขน หมึก แผน
หรือจานบันทึกช้อมูล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษีย คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
นาโสม 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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งบลงทุน รวม 57,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  แบบมีล้อ
เลื่อน  จํานวน  1  ตัว   (ตั้งราคาตามท้องตลาด ไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน  2
  หลัง  ราคาหลังละ 5,500 เป็นเงิน   11,000 บาท  สําหรับเก็บ
เอกสาร

(ตั้งตามราคาท้องตลาด ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม
กระจก จํานวน  1 ตัว  เป็นเงิน   6,500  บาท  สําหรับ

(ตั้งตามราคาท้องตลาด ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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เครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที )

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจาย เป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคา15,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 38 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 
1 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน
ที่ 30 ธันวาคม 2564)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ดังนี้
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด)
1.ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน     ตั้งไว้ 
355,320 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 287,480 บาท

งบบุคลากร รวม 264,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 264,480 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ดังนี้
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด)
1.ตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว้ 
264,480 บาท
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ให้กับบุคลากรฝ่าย
ประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ิวยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใช้จาย
อื่น ๆ เชน คาลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาของบุคลากรฝ่ายประจํา ตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนวยงานอื่นที่สามารถ
เบิกจายได้ ตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน
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โครงการบริหารจัดการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบลนาโสม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย อป
พร.อบต.นาโสม ได้แก คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการประชุม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 -2570  หน้าที่ 61 ลําดับที่ 5

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาป่วยการให้แกอปพร.ของอบต.นาโสม 
ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยการกําหนดคาใช้จายของอาสาสมัคร ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560หรือจายเป็น
คาป่วยการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันสําคัญ ได้แก คาปาย
โครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจัดซื้อ
วัสดุทางการแพทยที่นํามาใช้ในโครงการนี้ คาใช้จายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งดานตรวจและจุดรวม
ตรวจ ในชวงเทศกาลวันสําคัญ เชน วันขึ้นปีใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 60 ลําดับที่  3

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก คาวัสดุอุปกรณที่
ใช้ในการประชุม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 61 ลําดับที่  6
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทามะนาว
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 64 ลําดับที่  10

งานจราจร รวม 5,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,400 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,400 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 
เสาจราจรล้มลุก ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานจราจร

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 871,600 บาท

งบบุคลากร รวม 555,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 555,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลตําแหนงตางๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี แยกได้ดังนี้  
  (1)  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งไว้  393,600  บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท (3,500x12) 
เป็นเงิน 42,000 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

    
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แกพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตําแหนงตางๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จําแนกได้ดังนี้   
  พนักงานจ้างทั่วไป     
 (1) ตําแหนง คนงานทั่วไป (9,000x12) ตั้งไว้ 
108,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)      
 พนักงานจ้างทั่วไป
 (1) ตําแหนง คนงานทั่วไป (1,000 x12) เป็นเงิน 
12,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

    
งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
และ ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 159,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ด้านธุรการ ด้านพัสดุของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ 
ด้านพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
โดยถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากทื่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติ
ตางๆ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาซักฟอก  
คาระวางรถบรรทุก  คาจ้างเหมาบริการในการจัดทําของตางๆ  
คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จาย เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้ คาตกแตงสถานที่
ประชุม รวมทั้งคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
ประชุมราชการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล เชนการประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือนการ
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่ได้รับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม  หรือ
การประชุมของคณะกรรมการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลนา
โสมแตงตั้งขึ้น หรือการประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเป็นการ
ประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม รวมถึงการประชุมกรณี
อื่นๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
นาโสม เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่น หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน เข้าตรวจ
เยี่ยม หรือกรณีเยี่ยมชม หรือตรวจราชการ หรือการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ สมศ. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และตามที่หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น   คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ให้กับบุคลากรฝ่าย
ประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ิวยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็น   คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใช้จาย
อื่น ๆ เชน คาลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาของบุคลากรฝ่ายประจํา ตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนวยงานอื่นที่สามารถ
เบิกจายได้ ตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอรและ
ครุภัณฑตางๆ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษไข ดินสอ 
ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ คลิป กาว แฟม ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สวิตช 
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด สบู 
ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น น้ํายาล้างจาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ิอวัสดุกอสร้าง เชน  ไม้ตาง ๆ ค้อน 
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา 
ทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ เครื่องยิงตะปู ทราย ยางมะตอย
สําเร็จรูป กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นาโสม ตามโครงการสนามเด็กเลนสร้างปัญญา โครงการ
ทํารั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ เครื่องพิมพแบบเลเซอร ฯลฯ
หรือวัสดุอื่นที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 35,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

  เพื่อจายเป็น คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อ
สารตางๆคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,116,892 บาท
งบบุคลากร รวม 735,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 735,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 332,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี แยกได้ดังนี้  
  (1)  ตําแหนง  ครู  ตั้งไว้  332,400 บาท (จายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม
ศึกษา 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเป็น  เงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับพนักงานครู 
ตําแหนงครู ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
   1.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่ิิแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
   2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.4/ว4657ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม
ศึกษา 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 336,720 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหนงตางๆ ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จําแนกได้ ดังนี้   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (18,660x12 ) เป็นเงิน
223,920 บาท (ผู้มีคุณวุฒิ งบ อปท.)
 (2) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (9,400x12 ) เป็นเงิน 
112,800 บาท (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและปฐม
ศึกษา 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)      
      พนักงานจ้างตามภารกิจ      
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (2,000x12) (งบเงิน
      อุดหนุน) เป็นเงิน  24,000  บาท 
      ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
              ประถมศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 596,372 บาท
ค่าใช้สอย รวม 203,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็น   คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ
     คาสัมมนาตางๆ และจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาบริการอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
 ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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โครงการสงเสริมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาปายไวนิล คาจ้างเหมาจัดทําเวที 
คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง 
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน  
        ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 มาตรา 67(6) 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว 2893 ลว.20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 30,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายสําหรับสนับสนุน คาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม จัดสรร
ให้เด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวนเด็กเล็ก ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จํานวน 18 คน
หนังสือสั่งการ
 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว4657 ลว
.30 มิถุนายน 2565
 2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 67 ลําดับที่ 9
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 20,340 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นาโสม จัดสรรให้เด็กอายุ 3-5 ปี โดยตั้งงบประมาณ ดังนี้
  1.คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
  2.คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
  3.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
  4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จํานวน 18 คน
ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท
 0816.2/ว 5061 ลว.18 ก.ค.65 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 68 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 92,610 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน จํานวน 18
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ) อ้างถึง 
    1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 5061
 ลว.18 ก.ค.65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
     2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 65 ลําดับที่  3
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ค่าวัสดุ รวม 392,822 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 392,822 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัย  ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โดยตั้งงบ
ประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน 
ดังนี้
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
จํานวน 18 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 )
 2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) จํานวน 3 แหง จํานวนเด็ก รวม 187 คน 
ได้แก
    -โรงเรียนบ้านนาโสม (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565) 
    -โรงเรียนบ้านใหมทรัพยเจริญ(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
    -โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
  อ้างถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2
/ว 5061 ลว.18 ก.ค.65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  
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งบเงินอุดหนุน รวม 785,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 785,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลาง
วัน 
โรงเรียนบ้านนาโสม

จํานวน 138,600 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนบ้านนาโสม เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอาหาร
กลางวัน จัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็กป. 1 ถึงป. 6 
     ตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน 
จํานวน 200 วัน  จํานวน  33  คน ( ณ วันที่ 10
  มิถุนายน  2565) 
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
 5061 ลว.18 ก.ค.65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
       2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว4750 ลว.14 ส.ค.63
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 66 ลําดับที่  5
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม

จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม เป็นคาใช้จายในโครงการ
อาหารกลางวัน จัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก 
ป.1 ถึง ป.6 ตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ 
21 บาท ตอคน จํานวน 200 วัน จํานวน  90  คน 
( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 )
อ้างถึง  1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
 5061 ลว.18 ก.ค.65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
       2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)   พ.ศ.2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว4750 ลว.14 ส.ค.63
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 66 ลําดับที่  5
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลาง
วัน
โรงเรียนบ้านใหมทรัพยเจริญ

จํานวน 268,800 บาท

เพื่อจายเป็น  เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนบ้านใหมทรัพยเจริญ เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในโครงการอาหารกลางวันจัดสรรให้กับเด็กอนุบาล
และเด็กป. 1 ถึงป. 6 ตั้งงบประมาณรองรับในอัตรา
มื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน จํานวน 64 คน
(ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2565) 
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0816.2/ว
 5061 ลว.18 ก.ค.65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
       2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)   พ.ศ.2563 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว4750 ลว.14 ส.ค.63
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 66 ลําดับที่  5
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 233,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 113,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อประสานงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประสานงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโสม
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลี
แอลกอฮอลล ผ้าพันแผล เวชภัณฑ ออกซิเจน ลูกยาง กรรไกร
ตัดสะดือ ถุงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอท) น้ํายาตางๆ หน้ากาก
อนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสําหรับโครงการตามพระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข ให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให้มีความเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ ดังนี้
 1.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
พระราชดําริ หมูที่ 1 จํานวน 20,000 บาท
 2.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
พระราชดําริ หมูที่ 2 จํานวน 20,000 บาท
 3.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
พระราชดําริ หมูที่ 3 จํานวน 20,000 บาท
 4.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
พระราชดําริ หมูที่ 4 จํานวน 20,000 บาท
 5.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
พระราชดําริ หมูที่ 5 จํานวน 20,000 บาท
 6.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุข ตามโครงการ
พระราชดําริหมูที่ 6 จํานวน 20,000 บาท
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 4675 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 66 ลําดับที่  3
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการปองกันโรคไข้เลือดออก 
ประจําปี อันได้แก คาปายไวนิล คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย คาทรายอะเบรท คาน้ํายาพนหมอกควัน รวมถึงคาใช้จาย
อื่นอันเกิดจากโครงการนี้ 
อ้างถึง 1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 66 มาตรา 67(3)
         2.พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
         3.ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
        4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
        5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้าที่ 69 ลําดับที่  2
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โครงการสงเสริมการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าประจําปี ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
อันได้แก คาปายไวนิล คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 
คาวัคซีน คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ อันเกิดจากโครงการนี้ 
อ้างถึง  1.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี
     2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
     5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0810.5/ ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
    6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0810.5/ ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0810.5/ ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
     8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0808.2 /ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
     9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมากที่มท
 0819.3 /ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2566 - 2570  หน้าที่ 69 ลําดับที่  1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 365,320 บาท

งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ดังนี้
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด)
1.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว้  355,320  บาท
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ให้กับบุคลากรฝ่าย
ประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ิวยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใช้จาย
อื่น ๆ เชน คาลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาของบุคลากรฝ่ายประจํา ตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนวยงานอื่นที่สามารถ
เบิกจายได้ ตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฎใน แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม

จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
-ระเบียบกระทรวงหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
    ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 -
 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการดําเนินการโครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี 2566 เชน คาปายไวนิล 
คาวิทยากร คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง 
รวมถึงคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน คาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่  58  ลําดับที่  2  

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชนตําบลนาโสม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแกประชาชน
ตําบลนาโสม ได้แก คาปาย คาวิทยากร คาอาหารวาง 
คาเครื่องดื่ม คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณใน
การอบรม รวมถึงคาใช้จายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้
 อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
         2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 76 ลําดับที่  1
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โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสตรีแมบ้านตําบลนาโสม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จาย ในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ
กลุมสตรีแมบ้านตําบลนาโสม อันได้แก คาปายไวนิล  
คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง รวมถึง
คาใช้จายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้
อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
        2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 58 ลําดับที่  3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก คาปาย 
คาวิทยากร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาอาหาร คาน้ําดื่ม 
คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณในการอบรม รวมถึงคาใช้จายอื่น
อันเกิดจากโครงการนี้
  อ้างถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4 /ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
          2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ ว 1953 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
          3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  
หน้าที่ 78 ลําดับที่  6
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชัยบาดาล ตามโครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอชัยบาดาล ตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 59 ลําดับที่  4

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
ต้านยาเสพติด อันได้แก คาปายไวนิล ถ้ากรรมการตัดสินกีฬา คา
วัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดเวที คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คา
น้ําแข็ง คาน้ําดื่ม อาหารวาง และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดงานนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน คาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570 หน้าที่  72  ลําดับที่  3
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โครงการสงนักกีฬาและประชาชนตําบลนาโสมเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาและ
ประชาชนตําบลนาโสมเข้ารวมการแขงขันกีฬา ได้แก คาผู้ฝึกสอน
กีฬา คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม รวมถึง
คาใช้จายอื่นอันเกิดจากโครงการนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน คาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -
 2570  หน้าที่ 72 ลําดับที่  1

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

ค่าใช้สอย รวม 52,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

จํานวน 2,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม เชน คาปายไวนิล 
คาวัสดุอุปกรณ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 73 ลําดับที่  5
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โครงการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

(2) เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสาน
อนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก คาปาย
ไวนิล คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทําเวที คาเชาเครื่องเสียง 
คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม อาหารวาง รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
 2552  มาตรา  67 (5), (6),(8)
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 ( 11) ,( 16 )
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน คาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 73 ลําดับที่  4
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งบเงินอุดหนุน รวม 53,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 53,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่วาการอําเภอชัยบาดาล ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ จํานวน 25,000 บาท

(2) เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับสํานักงานอําเภอชัยบาดาลตาม
โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีตางๆ
อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
        3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว5462 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
        5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
        6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน
ของ อปท 
       7.หนังสืออําเภอชัยบาดาล ดวนที่สุด ที่ ลบ 0318/1850 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ จากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566    
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 74 ลําดับที่  9
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อุดหนุนสํานักงานจังหวัดลพบุรี ตามโครงการงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณประจําปี

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนให้กับสํานักงานจังหวัดลพบุรี   
ตามโครงการงานแผนดินสมเด็จพระนารายณประจําปี 
ตั้งไว้  28,000  บาท
อ้างถึง  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
        3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว5462 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
        5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
        6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน
ของ อปท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 74 ลําดับที่  8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,251,260 บาท

งบบุคลากร รวม 940,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 940,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 687,300 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ตางๆ ของกองชาง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปีดังนี้
 1 ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ตั้งไว้  389,400 บาท
 2 ตําแหนงนายชางโยธา ตั้งไว้ 297,900 บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงตางๆของกองชาง ตามหนังสือ  ก.จ. ก.ท.และ ก
.อบต.เรื่อง การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ตางๆ ของกองชาง ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5 /ว 82 ลงวันที1่0
 กรกฎาคม 2557  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงิน
เดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ หรือคณะ
กรรมการกลางข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่นรับรองวาเป็น
คุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได้รับการ
แตงตั้ง ฉบับที่ 4
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ระดับต้น 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,960 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา  (13,580x12)  เป็นเงิน 
162,960 บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ กจกทและกอบต เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฉบับที่ 2
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา อัตราเดือนละ (2,000 x12)
เป็นเงิน 24,000 บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งบดําเนินงาน รวม 311,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกบุตรของพนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานชางไฟฟา จํานวน 108,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานชางไฟฟา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตําแหนงพนักงานขับรถขุดตีน
ตะขาบ(แบคโฮ)

จํานวน 108,000 บาท

  เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงาน ตําแหนงพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ(แบ
คโฮ) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสร้าง อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาออกของ คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้
แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาจ้างวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพรับรองแบบ ฯลฯ
อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม  2560  ประมาณการรายจายประจําปีในลักษณะ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบสาธารณูปโภค
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0809.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ให้กับบุคลากรฝ่าย
ประจํา รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้ิวยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใช้จาย
อื่น ๆ เชน คาลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาของบุคลากรฝ่ายประจํา ตามแผนการฝึกอบรม
ของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนวยงานอื่นที่สามารถ
เบิกจายได้ ตามที่ระเบียบกําหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฎใน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับโยธา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เชน
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถมอเตอรไซคกองชาง 
คอมพิวเตอร และครุภัณฑตางๆ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ไข ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟม ฯลฯ เพื่อใช้ใน
การ
ปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจาย เป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนหมึกแผนหรือการ
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ 
หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้าง รวม 2,947,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 663,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 263,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณา คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก(คาจ้างออก
แบบ คารับรองแบบ) คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คา
จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชา
สัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นงาน
กอสร้าง คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในสถานที่ราชการ (1)คาปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟา
รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2)คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การ
เพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟาและอุปกรณ ฯลฯ คาติดตั้งระบบประปาเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเว้นคาตู้สาขา คาเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 213,600 บาท

เพื่อจายเป็น คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
  -คาซอมแซมครุภัณฑของกิจการองคการบริหารสวนตําบล
นาโสม
  -คาบํารุงรักษา ซอมแซม สิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม ได้แก
  1.ถนนลูกรัง
  2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  3.ฝาย
    ฯลฯ
  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สวิตช
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้าง 
วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อ ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ ตะปู ปูน
ซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป สังกะสี เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ปูนขาว หิน ฯลฯ (ตามประเภทของวัสดุกอสร้าง ที่เป็นวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล)
  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง
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งบลงทุน รวม 2,283,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 286,400 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านนาโสม หมูที่ 1 ตําบลนาโสม จํานวน 136,400 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อติดตั้งเสียงตามสายบ้านนาโสม 
     หมูที่  1  ตําบลนาโสม  จํานวน  3  จุด ประกอบด้วย  
     1.สายสัญญาณลําโพงทองแดงแท้ มีสลิงในตัว 
                                               จํานวน 2,400 เมตร
    2.ยูนิคฮอรนขนาด 150 วัตต 100 วัตต 70 วัตต 50 วัตต       
      16 โอมห พร้อมปาก 15 นิ้ว             จํานวน 6 ชุด
    3.โมโนเพาเวอรมิกเซอร 1,500 วัตต     จํานวน 1 เครื่อง
    -ใช้งานในระบบเสียงตามสาย
    -มีไลน 70-100-150 โวลต
    -รองรับ USB Port Mp3 Player
    4.เครื่องเลน DVD รองรับ DVD/VCD/CD/WMA/MP3/USB
                                                     จํานวน 1 เครื่อง
    5.ไมโครโฟนแบบมีสาย ยาว 4 เมตรพร้อมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด
    6.ตู้แร็ค 24 นิ้ว ขนาด 13 U                 จํานวน 1 ใบ
    7.อุปกรณตอพวง แคล้ม แหวน น็อต         จํานวน 1 งาน
    8.คาแรงติดตั้ง คาแรงเดินสายพร้อมเช็คระบบ จํานวน 1 งาน
  (รายละเอียดตามแบบของ อบต.นาโสมกําหนด)
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 5
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โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมูที่ 2 และหมูที่ 3 ตําบลนาโสม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการติดตั้งโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู
ที่  2 และหมูที่ 3 ตําบลนาโสม  จํานวน  2  จุด มีรายละเอียดพอ
สังเขป ดังนี้
 ชุดรับสัญญาณ (ปลายทาง) ประกอบด้วย
 1.ตู้เก็บอุปกรณสําหรับงาน Outdoor 9U (19นิ้ว)  
จํานวน  2  ชุด
 2.เครื่องรับสัญญาณเสียงดิจิตอลขนาด 100 วัตต  
จํานวน  2  ชุด
 3.ลําโพงฮอนรนขนาด 50 วัตต  จํานวน  4  ลําโพง
 4.สายลําโพง Drop wire ขนาด 2 x 1.5  จํานวน  40  เมตร
 5.ติดตั้ง Mikrotik hex Lite จํานวน  2  ชุด
 6.ติดตั้งเสาคอนกรีต  9  เมตร  จํานวน  2  ต้น
 7.ติดตั้งสายไฟฟา  AC Line  จํานวน  2  จุด

 งานติดตั้งและเข้าระบบ
 8.คาดําเนินการติดตั้งและ Setup ระบบ  จํานวน  2  จุด
 ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้าง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 6

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,997,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 721,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโสม อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะ
ทาง 269 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,076 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นา
โสม กําหนด) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสร้าง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าฝายน้ําล้น (ตอจาก
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมูที่ 4

จํานวน 133,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เข้าฝายน้ําล้น (ตอจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมูที่ 4 ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  50.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา  200.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นา
โสม กําหนด) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสร้าง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเขาตําบล 3 
หมูที่ 3 ตําบลนาโสม

จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกเขาตําบล 3 หมูที่ 3 ตําบลนาโสม ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ระยะ
ทาง  95.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา  380.00  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นา
โสม กําหนด) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสร้าง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายทางเข้ากลุมไรนายมนัส จันธรรม 
หมูที่ 5 ตําบลนาโสม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการกอสร้างถนนหินคลุกสายทางเข้ากลุม
ไรนายมนัส จันธรรม หมูที่ 5 ตําบลนาโสม อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ระยะ
ทาง 300 เมตร      หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,200  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นา
โสม กําหนด) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสร้าง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองซับมะกรูด หมูที่ 2 
ตําบลนาโสม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการกอสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลอง
ซับมะกรูด หมูที่ 2 ตําบลนาโสม อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ระยะ
ทาง  300  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา  1,050  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นา
โสม กําหนด) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสร้าง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1

โครงการตอเติมศาลาประชาคม หมูที่ 4 ตําบลนาโสม จํานวน 167,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการตอเติมศาลาประชาคม หมูที่ 4 ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว  10.50  เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.นาโสม กําหนด) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานกอสร้าง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 7

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกลุมบ้านนาง
ทองดี อินทรนก หมูที่ 6 ตําบลนาโสม อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี

จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาดําเนินการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุมบ้านนางทองดี อินทรนก หมูที่ 6 ตําบลนาโสม อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  วางทอระบาย คสล. ศก.1.00 เมตร (มอ
ก. ชั้น 3) จํานวน  3  แถว  แถวละ  8  ทอน  รวม  24
  ทอน พร้อมดาดคอนกรีตหน้าทอทั้ง  2  ด้าน (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.นาโสม กําหนด) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสร้าง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 4
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 62,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 62,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชน
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก คาปายไวนิล คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทําเวที คาเชาเครื่องเสียง 
คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาอาหารวาง รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นจริงกับการจัดงานนี้    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (7)
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 ,  มาตรา  17  ( 5 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 - 2570  หน้าที่ 112 ลําดับที่  27
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โครงการเมืองนาอยู สงเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม

จํานวน 20,000 บาท

(2) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเมืองนาอยู
สงเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตําบล
นาโสม ได้แก  คาปายไวนิล คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆอันเกิดขึ้นจริงจากจากโครงการนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มาตรา 
16 (12) (13) (16) (17)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา 66  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 113 ลําดับที่  30
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โครงการรณรงคประชาสัมพันธให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดล้อม

จํานวน 2,000 บาท

(3) เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค
ประชาสัมพันธให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดล้อม เชน คาปายไวนิล , คาวัสดุอุปกรณ คาตอบ
แทน ใช้สอยและวัสดุหรือคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดงาน อันเกิดขึ้นจริงจากโครงการนี้    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2543  
มาตรา 16 (17) (24) 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 66 และมาตรา 67 (7)  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 112 ลําดับที่  28
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โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

(4) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักน้ํา  
รักป่า รักษาแผนดิน เชน คาปายไวนิล , คาวัสดุอุปกรณ 
คาจ้างเหมาจัดทําเวที จัดสถานที่ ,คาเชาเครื่องเสียง,
คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง, คาพันธุพืช
พันธุไม้ คาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
มาตรา  16 (24)  และ (27)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 67  (2) และ (7)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060
 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการ 
รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 115 ลําดับที่  36
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โครงการอนุรักษธรรมชาติและปองกันไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

(5) เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ
ธรรมชาติและปองกันไฟป่าเขาสมโภชน เชน คาปายไวนิล , 
คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดทําเวที จัดสถานที่  , คาเชา
เครื่องเสียง,คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง, 
คาใช้จาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน    
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2552  มาตรา 67 (7)  
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 , มาตรา 17 ( 5 ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 111 ลําดับที่  26
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

(6) เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี ได้แก คาปายไวนิล คาวิทยากร 
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ รวมถึงคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
มาตรา  16 (12) (13) (16) (17)  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570
  หน้าที่ 114 ลําดับที่  35

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,090,200 บาท

งบบุคลากร รวม 157,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 157,200 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,200 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง สังกัด
สํานักปลัด ได้แก
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 (1) ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา (11,100x12) 
เป็นเงิน 133,200 บาท
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)    
  พนักงานจ้างตามภารกิจ      
  (1) ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 

งบดําเนินงาน รวม 808,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

ค่าใช้สอย รวม 147,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดปริมาณน้ําประปา จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนินการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดปริมาณ
การใช้น้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาดําเนินการจ้างเหมาซอมแซมระบบประปา 
คาเป่าล้างพัฒนาบอระบบประปาขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเป็น   คาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน สวิตชไฟฟา สาย
ไฟฟา หรือวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับไฟฟา ฯลฯ ซึ่งใช้ในงานเกี่ยว
ข้อง
กับการประปาขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   งานกิจการประปา 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาทอประปา วาลว กาวทาทอ ผ้าเทปพันทอ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดเข้ากับ
วัสดุใดๆ ได้ เชน มิเตอรน้ําประปา มิเตอรไฟฟา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไฟฟาในระบบกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา
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งบลงทุน รวม 125,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ซับเมิรสสูบน้ํา จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจัดซื้อซับเมิรสสูบน้ํา (Submerge) ขนาด 1.5
 แรงม้า จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป
- ขนาด  1.5  แรงม้า
- มีใบพัดไมน้อยกวา 10  ใบพัด
- ใช้กับระบบไฟฟา 1 เฟส  220  โวลต
(ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

ปัมสูบน้ําไดโว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อปัมน้ําไดโว ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง    เพื่อใช้สําหรับงานกิจการประปา
 คุณลักษณะพอสังเขป
 - กําลังไมน้อยกวา 0.1 Kw.  ไฟฟา  220  โวลต
 - ระยะสงไมน้อยกวา  5.5  เมตร
 - อัตราการสูบน้ําไมน้อยกวา  75  ลิตร/นาที
 (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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ครุภัณฑโรงงาน

สวานไขควง แบบไร้สาย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อสวานไขควง  แบบไร้สาย   จํานวน  1
  ตัว เพื่อใช้สําหรับงานกิจการประปา
 คุณลักษณะพอสังเขป
 -เป็นแบบแบตเตอรี่  แรงดันไฟฟา  ไมน้อยกวา  14.4  โวลต
 -ความเร็วรอบตัวเปลา  (rpm)  ไมน้อยกวา : สูง 0 – 1,300
 , ต่ํา 0-100
 (ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

90,906

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,111,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,476,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 634,518

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

328,153

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

90,906

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,111,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,476,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 634,518

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

328,153

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,029,300 264,480 726,000 355,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

156,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 873,240 444,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

120,000 36,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

70,000 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 3,000

คาเชาบ้าน 72,000 36,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

687,300 6,062,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 180,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 162,960 133,200 1,614,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 24,000 204,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 1,000 24,000

คาเชาบ้าน 108,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2565  23:08:09 หน้า : 4/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

73,300 5,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 85,000 20,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานในกอง
คลัง

216,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 1,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของรางวัล คาพวง
มาลา คาพานพุม
ประดับดอกไม้วันท้อง
ถิ่นไทย

3,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

68,000 7,000 32,000 2,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

152,000 8,000 8,000 8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

5,000 83,300

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,000 50,000 210,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานในกอง
คลัง

216,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

26,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของรางวัล คาพวง
มาลา คาพานพุม
ประดับดอกไม้วันท้อง
ถิ่นไทย

3,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 119,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

20,000 196,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

15,000

โครงการบริหารจัดการ
เลือกตั้ง

200,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

20,000

โครงการพัฒนา
จิตสํานึก คานิยมและ
จรรยาบรรณ

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 10,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

15,000

โครงการบริหารจัดการ
เลือกตั้ง

200,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

20,000

โครงการพัฒนา
จิตสํานึก คานิยมและ
จรรยาบรรณ

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 233,600 303,600

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ด้าน
ธุรการ ด้านพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโสม

108,000

โครงการสงเสริมการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ

40,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโสม

30,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

20,340

โครงการสนับสนุนคา
อาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

92,610
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ด้าน
ธุรการ ด้านพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโสม

108,000

โครงการสงเสริมการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ

40,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโสม

30,600

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

20,340

โครงการสนับสนุนคา
อาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

92,610
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อประสานงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโสม

108,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

60,000

โครงการสงเสริมการ
ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

55,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แกประชาชนตําบลนา
โสม

50,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพกลุมสตรีแม
บ้านตําบลนาโสม

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อประสานงานของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโสม

108,000

โครงการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

60,000

โครงการสงเสริมการ
ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

55,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

5,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แกประชาชนตําบลนา
โสม

50,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพกลุมสตรีแม
บ้านตําบลนาโสม

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการพึ่งตน
เองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนต้านยาเสพติด

40,000

โครงการสงนักกีฬาและ
ประชาชนตําบลนาโสม
เข้ารวมการแขงขันกีฬา

80,000

โครงการสงเสริมพระ
พุทธศาสนาในวันสําคัญ
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

2,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานชางไฟฟ้า

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานตําแหนง
พนักงานขับรถขุดตีน
ตะขาบ(แบคโฮ)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการพึ่งตน
เองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนต้านยาเสพติด

40,000

โครงการสงนักกีฬาและ
ประชาชนตําบลนาโสม
เข้ารวมการแขงขันกีฬา

80,000

โครงการสงเสริมพระ
พุทธศาสนาในวันสําคัญ
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

2,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

50,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานชางไฟฟ้า

108,000 108,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานตําแหนง
พนักงานขับรถขุดตีน
ตะขาบ(แบคโฮ)

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

โครงการเมืองนาอยู สง
เสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่
มีผลกระทบตอสิ่งแวด
ล้อม

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป้องกันไฟ
ป่า

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000 10,000

โครงการเมืองนาอยู สง
เสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม

20,000 20,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่
มีผลกระทบตอสิ่งแวด
ล้อม

2,000 2,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป้องกันไฟ
ป่า

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการจ้างเหมาบุคคล
จดมาตรวัดปริมาณน้ํา
ประปา

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 160,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 407,822

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 30,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุจราจร 5,400

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 220,000 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 35,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

180,000 8,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการจ้างเหมาบุคคล
จดมาตรวัดปริมาณน้ํา
ประปา

97,000 97,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 175,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 437,822

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 180,000

วัสดุอื่น 5,000 10,000

วัสดุจราจร 5,400

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 15,000 118,000

วัสดุกอสร้าง 300,000 100,000 420,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 540,000 795,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 35,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

188,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน แบบมี
ล้อเลื่อน

3,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

11,000

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
4 ฟุต พร้อมกระจก

6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที )

15,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

80,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายบ้านนาโสม หมูที่ 1 
ตําบลนาโสม

โครงการติดตั้งเสียงไร้
สาย หมูที่ 2 และหมูที่ 
3 ตําบลนาโสม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน แบบมี
ล้อเลื่อน

3,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต

11,000

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
4 ฟุต พร้อมกระจก

6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที )

15,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

80,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายบ้านนาโสม หมูที่ 1 
ตําบลนาโสม

136,400 136,400

โครงการติดตั้งเสียงไร้
สาย หมูที่ 2 และหมูที่ 
3 ตําบลนาโสม

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ซับเมิร์สสูบน้ํา

ปัมสูบน้ําไดโว

ครุภัณฑ์โรงงาน

สวานไขควง แบบไร้สาย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เข้าฝายน้ําล้น (ตอจาก
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) 
หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกเขาตําบล 3 หมู
ที่ 3 ตําบลนาโสม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ซับเมิร์สสูบน้ํา 114,000 114,000

ปัมสูบน้ําไดโว 5,000 5,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

สวานไขควง แบบไร้สาย 6,000 6,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโสม 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

721,000 721,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เข้าฝายน้ําล้น (ตอจาก
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) 
หมูที่ 4

133,000 133,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกเขาตําบล 3 หมู
ที่ 3 ตําบลนาโสม

254,000 254,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายทางเข้ากลุม
ไรนายมนัส จันธรรม 
หมูที่ 5 ตําบลนาโสม 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายเลียบคลอง
ซับมะกรูด หมูที่ 2 
ตําบลนาโสม อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการตอเติมศาลา
ประชาคม หมูที่ 4 
ตําบลนาโสม

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุมบ้านนาง
ทองดี อินทร์นก หมูที่ 6 
ตําบลนาโสม อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายทางเข้ากลุม
ไรนายมนัส จันธรรม 
หมูที่ 5 ตําบลนาโสม 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

288,000 288,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายเลียบคลอง
ซับมะกรูด หมูที่ 2 
ตําบลนาโสม อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

230,000 230,000

โครงการตอเติมศาลา
ประชาคม หมูที่ 4 
ตําบลนาโสม

167,000 167,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณกลุมบ้านนาง
ทองดี อินทร์นก หมูที่ 6 
ตําบลนาโสม อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

204,000 204,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้านนาโสม

138,600

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้าน
ซับงูเหลือม

378,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบ้านใหมทรัพย์
เจริญ

268,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้านนาโสม

138,600

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้าน
ซับงูเหลือม

378,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบ้านใหมทรัพย์
เจริญ

268,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
ชัยบาดาล ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี

30,000

อุดหนุนที่วาการอําเภอ
ชัยบาดาล ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีตาง ๆ

25,000

อุดหนุนสํานักงาน
จังหวัดลพบุรี ตาม
โครงการงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
ประจําป

28,000

รวม 6,746,477 9,371,020 427,880 2,988,492 348,000 465,320 185,000 225,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
ชัยบาดาล ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี

30,000

อุดหนุนที่วาการอําเภอ
ชัยบาดาล ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีตาง ๆ

25,000

อุดหนุนสํานักงาน
จังหวัดลพบุรี ตาม
โครงการงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
ประจําป

28,000

รวม 4,198,260 62,000 1,090,200 26,107,649
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