
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อําเภอ ชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,962,465 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 979,380 บาท

งบบุคลากร รวม 886,380 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 886,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 647,220 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ตางๆ ของกองชาง พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปดังนี้
 1 ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ตั้งไว  349,320  บาท
 2 ตําแหนงนายชางโยธา ตั้งไว 297,900 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

 เพื่อจายเปน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงตางๆของกองชาง ตามหนังสือ  ก.จ. ก.ท.และ ก
.อบต.เรื่อง การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ
ของกองชาง ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5 /ว 82 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ หรือคณะกรรมการกลางขา
ราชการและพนักงานสวนทองถิ่นรับรองวาเปนคุณวุฒินั้นเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง ฉบับที่ 4
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน( 00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับตน 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,160 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  (12,430x12)  เปนเงิน 
149,160 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) 

วันที่พิมพ : 14/8/2563  18:31:31 หนา : 2/8



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือ กจกทและกอบต เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิ่นลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฉบับที่ 2
 พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา อัตราเดือนละ (2,000 x12)
เปนเงิน 24,000 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241)  

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

 เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตรของพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิ์ตามกฎหมาย
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการ เพื่อใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการ ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสราง อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเชน
คาจางเหมาสูบน้ํา คาออกของ คาบริการกําจัดปลวก คาจางผู
แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาจางวิศวกรผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพรับรองแบบ ฯลฯ
อางถึง 1.หนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม  2560  ประมาณการรายจายประจําปในลักษณะ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบสาธารณูปโภค
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0809.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจายเปน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  และ
สัมมนาตางๆ และจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ     ในราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาบริการอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง 
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) เชน
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถมอเตอรไซคกองชาง 
คอมพิวเตอรและครุภัณฑตางๆ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)  

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

 เพื่อจายเปน  คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ไข ดินสอ ไมบรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจาย เปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนหมึกแผนหรือการ
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ 
หรือวัสดุอื่นๆที่ใชประกอบเกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(00241) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 983,085 บาท
งบดําเนินงาน รวม 812,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 702,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาบุคคลปฎิบัติงานชางไฟฟ้า จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการในการจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานชางไฟฟ้า ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางเหมาเดิน
สายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ไฟฟ้า คาติดตั้งระบบประปาคาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ) เชนไฟฟ้าสาธารณะ เครื่องเสียงไร
สาย(โครงการซอมแซมเสียงไรสาย) หอกระจายขาวทอระบาย
น้ํา ฯลฯ
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สวิตช
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุกอสรางเชน เครื่องมือใชในงาน
ไฟฟ้า งานทอระบายน้ํา งานเสียงไรสาย ไมตางๆ ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย  อิฐกระเบื้องสังกะสี ตะปู เหล็กเสน ทอน้ําตางๆ และ
วัสดุกอสรางอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม
ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 

งบเงินอุดหนุน รวม 171,085 บาท
เงินอุดหนุน รวม 171,085 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบานซับงูเหลือม หมูที่ 6 กลุมบานนางสาว
นิรมล ริยะจันทร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนใหกับหนวยงานไฟฟ้า สําหรับโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า กลุมบานนางสาวนิรมล ริยะจันทร ม.6
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 112 ขอ 110
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าบานหนองใหญ หมูที่่ 5 กลุมบานนางปัทมา 
นนทชาง

จํานวน 131,085 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนใหแกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ชัยบาดาล ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบานหนองใหญ หมูที่ 5
 กลุมบานนางปัทมา นนทชาง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 
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