
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาโสม

อําเภอ ชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,212,680 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,745,180 บาท

งบบุคลากร รวม 6,592,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/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
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)     

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนตําแหนง เลขานุการนายก อบต.  
(7,200x12)  เป็นเงิน 86,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,108,800 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. (7,200x12x9) เป็นเงิน 777,600 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,799,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,140,280 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ของสํานักปลัดและกอง
คลังองคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ดังนี้
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัด)
1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโสม  ตั้งไว้ 
478,560 บาท
2.ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป                        ตั้งไว้ 
393,600 บาท
3.ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน            ตั้งไว้ 
305,640 บาท
4.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล                         ตั้งไว้ 
336,360 บาท
5.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน                            ตั้งไว้  
218,400 บาท
6.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ                         ตั้งไว้  
297,900 บาท
7.ตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 
239,640 บาท

   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองคลัง)
1  ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง                     ตั้งไว้ 
422,640  บาท
2  ตําแหนง  เจ้าพนักงานพัสดุ                         ตั้งไว้
149,640  บาท
3  ตําแหนง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี             ตั้งไว้ 
297,900  บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 156,000 บาท

 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 156,000 บาท
1. เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครอบงชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ตั้งไว้ 72,000 บาท
    แยกเป็น สํานักปลัด (2,000x12) เป็นเงิน 24,000 บาท
              กองคลัง (2,000x12)x2 เป็นเงิน 48,000 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) โอนเพิ่มตามคุณวุฒิให้แกพนักงานสวนตําบลตามหนังสือสํานัก
งาน 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 เรื่องกําหนดหลักเกณฑให้พนักงานสวนตําบล
ได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหนง ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล (ระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000
 บาท  
ตั้งไว้ 84,000 บาท               
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงิน 
1.เงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) อัตราเดือนละ 
7,000 บาท (7,000x12) ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
2.เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ได้แก 
  1.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
(3,500x12) บาท 
  2.ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 
(3,500x12) บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจําของกองคลัง พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตําแหนง  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  
ตั้งไว้  221,760 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 969,120 บาท

เพื่อจายเป็น เงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานจ้าง สังกัด
สํานักปลัดและกองคลัง ได้แก
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 (1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (13,300x12)  
เป็นเงิน 159,600 บาท
 (2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(13,120x12) เป็นเงิน 157,440 บาท
 (3) ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา (10,170x12)   
เป็นเงิน 122,040 บาท
 (4) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (13,140x12) 
เป็นเงิน 157,680 บาท
 พนักงานจ้างทั่วไป     
 (1) ตําแหนง นักการภารโรง (9,000x12) เป็นเงิน 108,000 บาท
 (2) ตําแหนง คนงานทั่วไป (9,000x12) เป็นเงิน 108,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (13,030x12) เป็น
เงิน 156,360 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก
.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง (สํานักปลัด)    
  พนักงานจ้างตามภารกิจ      
  (1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2,000 x12)
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (3) ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
  (4) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (2,000x12)  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
    พนักงานจ้างทั่วไป      
  (5) ตําแหนง นักการภารโรง (1,000x12) 
เป็นเงิน 12,000 บาท
  (6) ตําแหนง คนงานทั่วไป (1,000x12) เป็นเงิน 12,000 บาท
   ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ
  (1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(2,000x12) เป็น
เงิน 24,000 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,995,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น 1.คาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่มาชวยปฏิบัติ
ราชการในชวงปิดภาคเรียนหรือเจ้าหน้าที่จากหนวยงานอื่นที่มา
ชวยปฏิบัติราชการ ตามหนังสือที่ มท 0891.1 ลงวันที่ 14
 มีนาคม 
2551 เป็นเงิน 20,000 บาท
              2.คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คณะกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือคาตอบแทนให้แกผู้ที่เกี่ยว
ข้องสําหรับการดําเนินการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  และหนังสือสํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต. 0014/6268 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตําแหนง
ตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

คาเชาบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิ ตามกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 
     

ค่าใช้สอย รวม 908,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ของกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโสม โดยถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คา
เชาทรัพยสิน คาเชาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คา
เบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมา
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
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

(1) คารับรอง   ตั้งไว้    10,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองบุคคล คณะบุคคล ผู้บังคับ
บัญชา หรือสวนราชการที่มาตรวจเยี่ยม หรือตรวจสอบภายใน
กิจการ การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ลวงมาไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปี 2562 รายได้ของ 
อบต.นาโสม จํานวน ..15,863,167.29..บ..) ตามหนังสือมท
.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. 2548 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565)         
   (2) คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้ 15,000 บาท
   เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตง
ตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง อปท.กับ อปท
. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของรางวัล คาพวงมาลา คาพานพุมประดับดอกไม้วันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของรางวัล เงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา คาพานพุมประดับดอกไม้วันท้องถิ่น
ไทยฯ ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล นาโสม ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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คาใช้จายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม กรณี
ครบวาระ หรือเลือกตั้งซอมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาโสมหรือผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโสม

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโสม กรณีครบวาระ หรือเลือกตั้งซอมของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการเลือกตั้ง คา
ใช้จายในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการนี้ ฯลฯ 
เป็นไปตาม   
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 66
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(15) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 
- หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต.
0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมจัดทํา
รางงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
หน้าที่ 47 ลําดับที่  4
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โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมี่สวนรวมของประชาชนในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชมชนและแผน
พัฒนาท้องถิ่น เชน คาปายไวนิล ,คาอาหาร คาน้ําแข็ง น้ํา
ดื่ม และอาหารวาง, คาวัสดุอุปกรณคาใช้จายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง
ในดําเนินงานตามโครงการ    
-  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
ที่3) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 2 
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โครงการพัฒนาจิตสํานึก คานิยมและจรรยาบรรณ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ พัฒนาจิตสํานึก 
คานิยมและจรรยาบรรณ  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาน้ํา
แข็ง น้ําดื่ม และอาหารวาง รวมถึงคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
     เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2537 รวมที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉ.6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 มาตรา 67(8) 
       - พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (31) 
       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557
ตั้งจายจาก เงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 73 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  ในการดําเนินการอบรม หรือสัมนา หรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
ได้แก คาวิทยากร คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการอบรม คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม หรือคาใช้จายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จริงในการดําเนินโครงการนี้ 
อ้างถึง 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการอบรม การฝึก
อบรม
          2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขจนถึง ฉบับ
ที่  พ.ศ.2561
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร รถ
ยนตที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด และครุภัณฑ
ตางๆ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) 

ค่าวัสดุ รวม 503,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษไข
ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟม ฯลฯ  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจาก เงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ําดื่ม แปรง 
ไม้กวาด น้ํายาล้างจาน แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจายจาก 
เงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะ รถยนต 
รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า หรือยานพาหนะอื่นๆ เชน
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ํารถยนต ฯลฯ  
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 190,000 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          
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเชน จอบ เสียม พลั่ว กล้า
ไม้ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป(00111) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่
ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอรน้ํา - ไฟฟา หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปิด-ปิดแกส ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่ไมสามารถจัดเข้าวัสดุใด ๆได้
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 294,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไฟฟาในสํานักงานและเครื่องรับเสียงไร้
สาย สาธารณูปโภคในกิจการของอบต. ที่อยูในความรับผิดขอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม ตามหนังสือที่ มท0808.2/ว
 1555 ลว.22มี.ค.60
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชนคาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงสาย คาใช้บริการ
โทรศัพทที่เกี่ยวกับงานราชการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโสม 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียฯลฯ
 ที่ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อ
สารตางๆ คาเชาโดเมนฝากพื้นที่บนเว็ปไซตของ อบต.นาโสม คา
ใช้จายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาอินเตอรเน็ต
ระบบเสียงไร้สายของอบต.นาโสม และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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งบลงทุน รวม 112,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อเลื่อน จํานวน 11,900 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ดังนี้
     1.แบบมีล้อเลื่อน พนักพิงสูง และท้าวแขน ทั้งสอง
ข้าง จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,900 บาท สําหรับตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโสม 
     2.แบบมีล้อเลื่อน พนักพิงเตี้ย มีท้าวแขนทั้งสองข้าง จํานวน 1
 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท สําหรับตําแหนงเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาโสม  
ตั้งราคาตามราคาในท้องถิ่น
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

โตะทํางาน จํานวน 11,200 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ดังนี้
1.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว ราคา 6,500
 บาท สําหรับตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนา
โสม
2.โตะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 1 ตัว ราคา 4,700
 บาท สําหรับตําแหนงเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
นาโสม
ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ตู้ลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อชุดตู้ลําโพงเคลื่อนที่ขนาด 15 นิ้ว
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เป็นตู้ลําโพงแบบActive ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง
2.กําลังขยายสูงสุด 450 วัตต
3.การใช้งานยานความถี่ 46 Hz-20KHz
4.เครื่องขยายเสียงแบบ Bi-amp Class Ab ขนาด 100 วัตต
5.มีล้อสําหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก
6.มีเครื่องเลน FM radio receiver. USB,SD Card ที่สามารถรอง
รับไฟล MP3,WMA ได้
7.สามารถเลนเสียงมัลติมีเดียผาน Blutooth ได้
8.มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทํางาน
9.มีไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู ใช้งานยานความถี่ 165-
210 MHz
10.สามารถใช้กับไฟฟา 220 โวลต AC ได้
11.มีชองเสียบแบตเตอรีจากภายนอกได้
12.มีแบตเตอรีขนาด 12 โวลต สามารถชารจแบตเตอรีได้และ
สามารถใช้งานได้นานถึง 5 ชั่วโมง
13.รับประกันการใช้งานปกติไมน้อยกวา 1 ปีหรือตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิต
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑขนาดใหญ เชนรถ
ยนตสํานักงาน รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ที่อยูในความรับผิด
ขอบของสํานักปลัด รวมถึงครุภัณฑตางๆ ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)งานบริหารทั่วไป (00111)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสร้าง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสร้าง 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

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

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทามะนาว ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หน้า 48 ข้อ 7

งานบริหารงานคลัง รวม 467,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็น คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานกอสร้าง (ตาม
หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ลพบุรี     ดวนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1366 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ) ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตําแหนง
ตางๆ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113)

ค่าใช้สอย รวม 279,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง 
จํานวน 2 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหาร   งานคลัง (00113) 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน  คาเชาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างเหมาบริการ คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร    คาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง คาเชาเครื่องพิมพ คา
ดูแลระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ
โดยถือตามหนังสือ
1. กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลว.22
 มี.ค. 60 ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอย        คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม และ
สัมมนาตางๆ และจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ     ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาบริการอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจาย
เพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอรและครุภัณฑตางๆ 
ตั้งจายจาก เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป(00110
) งานบริหารงานคลัง (00113)          

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

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษไข 
ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา ยางลบ กาว แฟม ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับแบบเลเซอร ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่
ใช้ประกอบเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร ตั้งจายจาก เงินราย
ได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อน จํานวน 1
 ตัว  สําหรับตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ 
ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง
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