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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

อบต.นาสัก
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสัก
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคก ารบริหารสวนตําบลนาสัก จะไดเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาสัก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและ
สมาชิก ทุก ทานไดท ราบถึงสถานะการคลั ง ตลอดจนหลัก การและแนวนโยบายในการดํ าเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 50,075,941.55 บาท
1.1.2 เงินสะสม 19,996,921.98 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 13,888,530.99 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ
รวม 2,340,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ
รวม 395,000.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1) รายรับจริง 23,795,774.58 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสนิ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

128,645.93 บาท
315,967.80 บาท
347,869.41 บาท
129,215.00 บาท
15,781,321.44 บาท
7,092,755.00 บาท

อบต.นาสัก
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป 2558

ป 2559

ป 2560

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

128,645.93

128,700.00

127,600.00

315,967.80

309,200.00

315,360.00

347,869.41

407,700.00

347,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

129,215.00

64,000.00

129,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง

921,698.14

909,600.00

918,960.00

15,781,321.44

14,300,400.00

15,773,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

15,781,321.44

14,300,400.00

15,773,000.00

7,092,755.00

7,290,000.00

17,990,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิน่
รวม

7,092,755.00

7,290,000.00

17,990,000.00

23,795,774.58

22,500,000.00

34,681,960.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิน่
หมวดภาษีจัดสรร

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

อบต.นาสัก
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

2.2 รายจาย
รายจาย

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

จายจากงบประมาณ
งบกลาง

465,137.00

1,172,000.00

11,316,740.00

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน
คาจางประจํา และคาจาง
ชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)

8,384,737.66

9,864,080.00

11,552,640.00

4,702,828.22

7,598,920.00

7,695,280.00

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง)

1,773,496.89

2,102,000.00

2,382,300.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1,620,306.17

1,743,000.00

1,715,000.00

16,966,505.94

22,500,000.00

34,681,960.00

งบรายจายอื่น (หมวด
รายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงิน
อุดหนุน)
รวมจายจากงบประมาณ

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

อบต.นาสัก
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติตําบล
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

อบต.นาสัก
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

12,836,220.00
280,000.00

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,723,000.00

แผนงานสาธารณสุข

340,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน

20,000.00
2,851,000.00

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน

780,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

415,000.00

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

120,000.00

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

11,316,740.00
34,681,960.00

อบต.นาสัก
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งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

อบต.นาสัก
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ขอบัญญัติตําบล
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 องคการบริหารสวนตําบลนาสัก จึงตราขอบัญญัติงบประมาณ
รายจา ยประจํ าป พ.ศ. 2560 ขึ้น ไวโ ดยความเห็น ชอบของสภาองคก ารบริห ารส ว นตํ าบลนาสั ก
และโดยอนุมัติของนายอําเภอแมเมาะ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัตติ ําบล นี้เรียกวา ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ขอ 2 ขอบัญญัตติ ําบล นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
34,681,960.00 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,681,960.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

12,826,220.00
280,000.00
5,723,000.00
340,000.00
20,000.00
2,841,400.00
780,000.00
415,000.00
120,000.00
11,336,340.00
34,681,960.00
อบต.นาสัก
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ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบล
ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสัก มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2559

(ลงนาม)
(นายบุญเทียน กาคํา)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสัก

อนุมัต/ิ เห็นชอบ
(ลงนาม)
(………….…………………………….)
ตําแหนง..............................................

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

อบต.นาสัก
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,681,960 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทภาษีบํารุงทองที่
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทภาษีปาย
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา

รวม 127,600 บาท
จํานวน 118,000 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
ประเภทคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาตขายสุรา
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทคาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา

รวม 315,360 บาท
จํานวน 1,600 บาท

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

จํานวน 9,000 บาท

จํานวน

600 บาท

จํานวน 303,000 บาท

จํานวน 8,700 บาท

อบต.นาสัก
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ประเภทคาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
คาปรับ
ประเภทคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทคาปรับผิดสัญญา
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
คาใบอนุญาต
ประเภทคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ประเภทดอกเบี้ย
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ประเภทคาขายแบบแปลน
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา

จํานวน

660 บาท

จํานวน

400 บาท

จํานวน

700 บาท

จํานวน

300 บาท

รวม 347,000 บาท
จํานวน 347,000 บาท

รวม 129,000 บาท
จํานวน 95,000 บาท

จํานวน

34,000 บาท

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ประเภทภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปที่ผานมา
งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

รวม 15,773,000 บาท
จํานวน
370,000 บาท

อบต.นาสัก
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ประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม
- ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนฯ
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทภาษีสุรา
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทภาษีสรรพสามิต
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทภาษีคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปที่ผานมา
ประเภทภาษีคาภาคหลวงแร
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทภาษีคาภาคหลวงปโตรเลียม
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทภาษีคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
ประเภทประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไวใกลเคียง
กับรายรับในปทผี่ านมา
งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

จํานวน 10,116,000 บาท
จํานวน 7,466,000 บาท

จํานวน

2,650,000 บาท

จํานวน

74,000 บาท

จํานวน

1,300,000 บาท

จํานวน

2,240,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

1,390,000 บาท

จํานวน

64,000 บาท

จํานวน

141,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท
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รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 17,990,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 17,990,000 บาท
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตั้งรับเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงจากเงิน
อุดหนุนทั่ว ไปในปงบประมาณที่แลวมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุ ด ที่ มท 0808.2/
ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาสัก
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 34,681,960 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.งานบริหารทั่วไป
รวม 10,690,620 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม 7,057,320 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000) รวม 2,398,320 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100)
จํานวน 514,080 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะผูบริหารทองถิ่น จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
นายกองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 1 อัตรา) จํานวน 244,800 บาท
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 2 อัตรา) จํานวน 269,280 บาท
1.1.2 ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
(รหัสบัญชี 210200) จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 1 อัตรา)
จํานวน 21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 2 อัตรา) จํานวน 21,120 บาท
1.1.3 ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300)
จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 1 อัตรา)
จํานวน 21,000 บาท
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 2 อัตรา) จํานวน 21,120 บาท
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1.1.4 ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.
(รหัสบัญชี 210400) จํานวน 86,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา
1.1.5 ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(รหัสบัญชี 210600) จํานวน 1,713,600 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตํ าบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ดังนี้
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 134,640 บาท
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 110,160 บาท
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 86,400 บาท
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 16 อัตรา) จํานวน 1,382,400 บาท
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม 4,659,000 บาท
1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน 2,438,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เดื อ น และเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นให พ นั ก งานส ว นตํ า บล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 การจายเงินเดือน
ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9 อัตรา
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)
จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจํา
ของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
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1.2.3 ประเภท เงินประจําตําแหนง (รหัสบัญชี 220300)
จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจายเป นคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการสวนทอ งถิ่นที่ไ ดรับ เงินประจํ า
ตําแหนง ตามกฎหมายวาดว ยเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงปลั ดองคการบริหารสว นตํ าบล
(นั ก บริ ห ารงาน อบต.) ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า ปางเรื่ อ ง
หลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง และการรับเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลระดับ 6 ระดับ 7 และระดับ 8 ลงวันที่ 7 เมษายน 2547 และอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล
ไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 47) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
1.2.4 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง (รหัสบัญชี 220600)
จํานวน 1,705,000 บาท แยกเปน
(1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1,165,000 บาท
เพื่อจายเป นคาตอบแทน และเงินปรับ ปรุงคาตอบแทนพนั ก งานจางตามภารกิจ
(ผูมีทักษะ) ตามประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา
(2) คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 540,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทน และเงิ น ปรั บ ปรุ ง ค า ตอบแทนพนั ก งานจ า งทั่ ว ไป
จํานวน 5 อัตรา
1.2.5 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (รหัสบัญชี 220700)
จํานวน 240,000 บาท
(1) เงินเพิ่มพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 192,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวสํ า หรั บ พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ
(ผูมีทักษะ) จํานวน 8 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
(2) เงินเพิ่มพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ และ
ลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 2,918,000 บาท
1.3 หมวดคาตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 116,000 บาท
1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัสบัญชี 310300)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาอาหารทํางานนอก
เวลาราชการใหแกพ นักงานสวนตําบล ลูก จางประจํา และพนัก งานจาง ซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการปกติ
1.3.2 ประเภท คาเชาบาน (รหัสบัญชี 310400) จํานวน 36,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า เช า บ า นให แ ก พ นั ก งานส ว นตํ า บล ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขถึง ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2551
1.3.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อ จายเปน คาชว ยเหลือ การศึก ษาบุต รใหแกผูบ ริหาร พนัก งานสวนตําบลและ
ลู ก จ า งประจํ า ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต ร
พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2542
1.4 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 1,110,000 บาท
1.4.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)
จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจายเปนรายจายใหไดมาซึ่งบริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้
(1) คารับวารสาร, หนังสือคูม ือทางวิชาการ เขาปกหนังสือตางๆ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับวารสาร, หนังสือคูมือทางวิชาการ เขาปกหนังสือตางๆ และอื่นๆ
ที่เขาประเภทรายจายนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไป
(2) คาจางเหมาบริการอื่นๆ
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหทําการอยางใดอยางหนึ่งขององคการบริหารสวน
ตําบลนาสัก เชน คาเย็บ-เขาเลมหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาบริการรับใชตางๆ และบริการอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไป
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1.4.2 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อ จายเป นคาใชจายในการเลี้ย งรับ รองบุ ค คลหรือ คณะบุค คลผูมาตรวจเยี่ย ม
ตรวจติดตาม และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบล
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นฯ
จํานวน 40,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการเลี้ ย งรั บ รองผู เ ข า ร ว มประชุ ม สภาท อ งถิ่ น
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(3) คาใชจายในการจัดงานตางๆ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการจั ด งาน/จั ด นิ ท รรศการการประกวดการแข ง ขั น ,
งานประเพณี งานราชพิธี รัฐพิธี งานวันสําคัญของทางราชการ และพิธีเปดอาคารตางๆ ฯลฯ
(4) คาใชจายในพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีท างศาสนา กิจกรรมทางศาสนา งานรั ฐ พิธี ราชพิธี
เหลากาชาด และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.4.3 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม เขาลักษณะ
รายจายหมวดอืน่ ๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 540,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อ จายเป นคาธรรมเนีย ม และคาลงทะเบีย นต างๆ เชน คาลงทะเบีย นในการ
ฝกอบรมสัมมนา และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตลอดจนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ ของนายกฯ
รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ส.อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตลอดจนผูมีสิทธิ
(2) คาใชจา ยในการดําเนินการเลือกตั้ง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น
(3) โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงวันหยุด
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบตั ิงานในชวงวันหยุด
ตามแผน พัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 86 ขอ 4
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(4) โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นในการฝกอบรม ทัศนศึก ษา ทั้งในและนอกสถานที่ แกพ นัก สว นตําบล พนัก งานจาง นายกฯ รองนายกฯ เลขานุก าร
นายกฯ สมาชิกสภาฯ ผูนําชุ มชน กลุมแมบาน เยาวชน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 113 ขอ 1
(5) คาใชจายตามโครงการอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอแมเมาะ ประจําปงบประมาณ 2560
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอแมเมาะ ประจําปงบประมาณ 2560 ตามแผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 107 ขอ 34
1.4.4 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (รหัสบัญชี 320400)
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล
นาสัก และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.5 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 1,322,000 บาท

1.5.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ สิ่งของวัสดุตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ยางลบ
ตรายาง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.5.2 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา, ปลั๊กไฟ, ฟวส, สตารทเตอร,
โคมไฟฟา , ไมลลอย, ลําโพง, เครื่องตัดกระแสไฟฟา, เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม และอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้
1.5.3 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (รหัสบัญชี 330300)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทําสิ่งของ วัสดุตางๆ เชน แปรง ไมกวาด
น้ํายาทําความสะอาด สบู ผงซักฟอก แกวน้ํา ถวย ชาม ชอน น้ําดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชน
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
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1.5.4 ประเภท วัสดุกอสราง (รหัสบัญชี 330600)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ไมตางๆ สี น้ํามันทาไม แปรงทาสี
ปูนซีเมนต หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี เลื่อย เหล็กเสนทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ และ
อืน่ ๆ ที่เขารายจายประเภทนี้
1.5.5 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (รหัสบัญชี 330800)
จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุตางๆ เชน วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด แกสหุงตม น้ํามันเครื่องจารบี และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.5.6 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รหัสบัญชี 330900)
จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑยารักษาโรค และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.5.7 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (รหัสบัญชี 331400) จํานวน 100,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร เช น แผ น ดิ ส ก โปรแกรม หมึ ก พิ ม พ
คียบอรด เมาส สายตอ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.5.8 ประเภท วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองใช แตไมสามารถจัดเขากลุม
ประเภทวัสดุได
1.6 หมวดคาสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 370,000 บาท
1.6.1 ประเภท คาไฟฟา (รหัสบัญชี 340100)
จํานวน 190,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสัก, หนวยงานใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาสัก และคาไฟฟาสาธารณะในพื้นที่ตําบลนาสัก
1.6.2 ประเภท คาน้ําประปา (รหัสบัญชี 340200)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสัก และ
หนวยงานในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลนาสัก
1.6.3 ประเภท คาบริการไปรษณีย (รหัสบัญชี 340400) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณี
ยากร และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไป
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1.6.4 ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมตางๆ ไดแก ระบบอินเทอรเน็ตตําบล
สัญญาณดาวเทียม และคาสื่อสารอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
งบลงทุน
รวม 715,300 บาท
1.7 หมวด คาครุภัณฑ (รหัสบัญชี 541000)
รวม 715,300 บาท
1.7.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (รหัสบัญชี 410100) ตั้งไว 153,500 บาท
เพื่อจายเปน
(1) โตะทํางานเหล็ก
จํานวน 6,500 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ โต ะ ทํ า งานเหล็ ก พร อ มกระจก จํ า นวน 1 ชุ ด โดยมี
รายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ แต จํ า เป น ต อ งใช ใ นกิ จ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(2) โตะวางคอมพิวเตอร
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดและ
คุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(3) โตะพับเอนกประสงค
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค หนาบุโฟเมกาสีขาว ขาเหล็กพับได
จํานวน 6 ตัว โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115
ขอ 1
(4) เกาอี้สํานักงาน
จํานวน 27,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ชนิดเบาะหนัง มีวางแขน จํานวน 9 ตัว
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บั ญ ชีร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ แต จํา เป น ต อ งใชใ นกิจ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
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(5) ตูเหล็กเก็บเอกสาร
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 1 ตู โดยมีรายละเอียด
และคุ ณสมบั ติ ก ารจั ด หา (นอกบั ญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ) เนื่อ งจากไมมีกํ าหนดไว ใ นบั ญ ชีร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(6) เกาอี้นั่งคอย
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้นั่งคอยแบบ 4 ที่นั่ง จํานวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียด
และคุ ณสมบั ติ ก ารจั ด หา (นอกบั ญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ) เนื่อ งจากไมมีกํ าหนดไว ใ นบั ญ ชีร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(7) เกาอี้เอนกประสงค
จํานวน 35,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เก า อี้ เ อนกประสงค ขาเหล็ ก จํ า นวน 50 ตั ว โดยมี
รายละเอียด และคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตาม
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(8) พัดลมอุตสาหกรรม
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 26 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง โดยมี
รายละเอียด และคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตาม
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
1.7.2 ประเภท ครุภัณฑการเกษตร (รหัสบัญชี 410400) ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) เครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
และคุ ณสมบั ติ ก ารจั ด หา (นอกบั ญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ) เนื่อ งจากไมมีกํ าหนดไว ใ นบั ญ ชีร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
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1.7.3 ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) ตั้งไว 25,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) หมอแปลงไฟฟา
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียด และ
คุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(2) เครื่องรับสงวิทยุประจําที่
จํานวน 15,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งรั บ ส ง วิ ท ยุ ป ระจํ า ที่ จํ า นวน 1 เครื่ อ ง โดยมี
รายละเอียด และคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตาม
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
1.7.4 ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รหัสบัญชี 410800)
ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปน
(1) เครื่องดูดเสมหะ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด และ
คุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
1.7.5 ประเภท ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100) ตั้งไว 47,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) หัวฉีดน้ําดับเพลิง
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อ จายเปน คาจัด ซื้อหัว ฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 1 หัว โดยมีรายละเอีย ด และ
คุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
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(2) สายสงน้ําดับเพลิง
จํานวน 27,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 เสน และสายสง
น้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 1 เสน โดยมีรายละเอียด และคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
(พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
1.7.6 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รหัสบัญชี 411600) ตั้งไว 69,800 บาท
เพื่อจายเปน
(1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 115 ขอ 1
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(2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Injet Printer)
จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Injet Printer) ราคา 4,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 100 แผน
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 115 ขอ 1
(3) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)
ราคา 7,900 บาท จํ า นวน 1 เครื่ อ ง ตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีคุณสมบัติ
ไมต่ํากวาดังนี้
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได
รวมกันไมนอยกวา 250 แผน
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 115 ขอ 1
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(4) เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน 9,600 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท
จํานวน 3 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 115 ขอ 1
1.7.7 ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รหัสบัญชี 411800)
จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรั กษาและปรั บปรุงครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสว น
ตําบลนาสัก
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
2.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 5,000 บาท
รวม 5,000 บาท
รวม 5,000 บาท

2.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอืน่ ๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 5,000 บาท
(1) โครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา อบต.
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนา อบต. ตามแผน
พัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 107 ขอ 35
3. งานบริหารงานคลัง
รวม 2,140,600 บาท
งบบุคคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม 1,484,600 บาท
3.1 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,484,600 บาท
3.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน 1,185,600 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เดื อ นพร อ มเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นให พ นั ก งานส ว นตํ า บล
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 การจายเงินเดือน
ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5 อัตรา
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3.1.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)
จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจํา
ของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
3.1.3 ประเภท เงินประจําตําแหนง (รหัสบัญชี 220300)
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเป นคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการสวนทอ งถิ่น ที่ไ ดรับ เงินประจํา
ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
3.1.4 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง (รหัสบัญชี 220600)
จํานวน 161,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทน และเงิ น ปรั บ ปรุ ง ค า ตอบแทนพนั ก งานตามภารกิ จ
(ผูมีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง
3.1.5 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (รหัสบัญชี 220700)
จํานวน 24,000 บาท
เพื่อ จายเป นเงินเพิ่มตางๆ สํ าหรับพนัก งานจางตามภารกิจ (ผูมีทั กษะ) จํานวน
1 อั ตรา ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ดว ยการเบิ ก จา ยเงิ นเพิ่ มการครองชี พ ชั่ ว คราวของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 575,000 บาท
3.2 หมวดคาตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
รวม 30,000 บาท
3.2.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัสบัญชี 310300)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาอาหารทํางานนอก
เวลาราชการใหแกพ นักงานสวนตําบล ลูก จางประจํา และพนัก งานจาง ซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการปกติ
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3.2.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดว ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาบุต ร พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2542
3.3 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 460,000 บาท

3.3.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหทําการอยางใดอยางหนึ่งขององคการบริหารสวน
ตําบลนาสัก เชน คาเย็ บ -เขาเลมหนั งสือ คาบริการรับ ใชตางๆ และบริการอื่น ๆ ที่เ ขาประเภท
รายจายนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารงานคลัง
3.3.2 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะราย
จายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 360,000 บาท ดังนี้
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 80,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ลงทะเบี ย น เช น ค า ลงทะเบี ย น ค า ธรรมเนี ย มต า งๆ ในการ
ฝกอบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตลอดจนคาใชจายในการ
เดิ น ทางไปราชการ สํ า หรั บ เป น ค า เบี้ ย เลี้ ย ง ค า พาหนะ ค า เช า ที่ พั ก และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
ที่จํ า เป น ในการเดิ น ทางไปราชการหรื อ ไปอบรมสั ม มนาของพนั ก งานส ว นตํ า บล พนั ก งานจ า ง
และผูมีสิทธิ
(2) คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ
จํานวน 200,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการจั ด ทํ า แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย สิ น
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 109 ขอ 4
(3) โครงการใหความรูผมู ีหนาที่เสียภาษีทองถิ่น
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการใหความรูผูมีหนาที่เสียภาษีทองถิ่น ในเขตพื้นที่
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115
ขอ 4
(4) โครงการทบทวนความรูระบบบัญชีคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการทบทวนความรู ร ะบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 113 ขอ 1
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3.3.3 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน (รหัสบัญชี 320400)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน วัสดุตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาสัก และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
3.4 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 85,000 บาท

3.4.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ยางลบ
ดินสอ ตรายาง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอื่นๆ ที่เขารายจายหมวดนี้
3.4.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (รหัสบัญชี 331400) จํานวน 35,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร เช น แผ น ดิ ส ก หมึ ก เครื่ อ งพิ ม พ
คอมพิวเตอร แผน CD โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
งบลงทุน
รวม 81,000 บาท
4.1 หมวด คาครุภัณฑ (รหัสบัญชี 541000)
รวม 81,000 บาท
4.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (รหัสบัญชี 410100) ตั้งไว 23,500 บาท
เพื่อจายเปน
(1) โตะทํางานเหล็ก
จํานวน 6,500 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ โต ะ ทํ า งานเหล็ ก พร อ มกระจก จํ า นวน 1 ชุ ด โดยมี
รายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ แต จํ า เป น ต อ งใช ใ นกิ จ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560-2562) หนา 115 ขอ 1
(2) เกาอี้สํานักงาน
จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ชนิดเบาะหนัง มีวางแขน จํานวน 5 ตัว
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บั ญ ชีร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ แต จํา เป น ต อ งใชใ นกิจ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560-2562) หนา 115 ขอ 1
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4.1.2 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รหัสบัญชี 411600) ตั้งไว 57,500 บาท
เพื่อจายเปน
(1) เครือ่ งพิมพเช็ค
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อ จายเปนคาจั ดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดและ
คุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
นาสัก มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
- สามารถใส ก ระดาษที่ ตํ า แหน ง ใดก็ ไ ด ด า นหน า เครื่ อ งได โ ดยอั ต โนมั ติ
(Automatic Feed)
- ความเร็วในการพิมพสูงสุดที่ 480 cps ใน Mode Draft , 180 cps ใน Mode
N.LQ. และ 144 cps ใน Mode L.Q.
- พิมพไดความกวางสูงสุดที่ 245 mm 94 ตัวอักษร ที่ 10 cpi
- พิมพขนาดอักษรไดที่ 10, 12, 13, 15, 16.6, 17.1 cpi
- สามารถปอนกระดาษไดความหนาสูงสุด 2.6 mm
- พิมพได 1 ตนฉบับ + 6 สําเนา
- เชื่อมตอแบบ RS 232 Serial+IEE 1284 Parallel และ USB ทํางานแบบ
Auto switching
- หนวยความจํา 64 KB
- หัวพิมพมีอายุการใชงานนาน 400 ลานตัวอักษร
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560-2562)
หนา 115 ขอ 1
(2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Injet Printer)
จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Injet Printer) ราคา 4,300 บาท
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
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- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 100 แผน
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560-2562)
หนา 115 ขอ 1
(3) เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน 3,200 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560-2562)
หนา 115 ขอ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
1.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 280,000 บาท
รวม 280,000 บาท
รวม 160,000 บาท

1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอืน่ ๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 160,000 บาท
(1) โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป นคาใช จายตามโครงการฝ กซ อมแผนป องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ตามแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 101 ขอ 2
(2) โครงการฝกทบทวน อปพร.
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป นคาใชจายตามโครงการฝกทบทวน อปพร. ตามแผนพั ฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 101 ขอ 3
(3) โครงการฝกอบรม อปพร.
จํานวน 50,000 บาท
เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายตามโครงการฝ กอบรม อปพร. ตามแผนพั ฒ นาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 101 ขอ 3
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(4) โครงการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่
ตํ า บลนาสั ก ตามแผนพั ฒ นาสามป ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 101 ขอ 1
1.2 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 120,000 บาท

1.2.1 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รหัสบัญชี 330900)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เวชภั ณ ฑ ย ารั ก ษาโรค และอื่ น ๆ ที่ เ ข า ประเภทรายจ า ยนี้
ตามแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 97 ขอ 1
1.2.2 ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย (รหัสบัญชี 331200) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับ อปพร. และ ผูปฏิบัติงานทาง
การแพทย ฉุ ก เฉินประจํ าตําบลนาสั ก ตามแผนพั ฒ นาสามป ขององคก ารบริหารสว นตําบล
(พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
1.2.3 ประเภท วัสดุปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (รหัสบัญชี 331600)
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน เสื้อสะทอนแสง เคมี
ดับเพลิง เชือก อุปกรณโรยตัว ถุงมือ ตะขอเหล็ก หนากากปองกันกาชพิษ เปนตน แกศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยประจําตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบล
(พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
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แผนงานการศึกษา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 2,494,720 บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม 2,027,720 บาท
1.1 หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม 2,027,720 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน 1,206,500 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เดื อ นพร อ มเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นให พ นั ก งานส ว นตํ า บล
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 การจายเงินเดือน
ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา และเพื่อจายเปน
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงครูผูดูแลเด็กฯ จํานวน 3 อัตรา
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)
จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจํา
ของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
1.1.3 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง (รหัสบัญชี 220600)
จํานวน 783,000 บาท
เพื่อจายเป นคาตอบแทน และเงินปรับ ปรุงคาตอบแทนพนั ก งานจางตามภารกิจ
(ผูมคี ุณวุฒิ) ตําแหนงผูดูแลเด็กฯ จํานวน 5 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558
1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (รหัสบัญชี 220700)
จํานวน 14,220 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ตําแหนง
ผูดูแลเด็กฯ จํานวน 5 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
1.2 หมวดคาตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม 305,000 บาท
รวม 20,000 บาท

1.2.1 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อ จายเปน คาชว ยเหลือ การศึก ษาบุต รใหแกผูบ ริหาร พนัก งานสวนตําบลและ
ลู ก จ า งประจํ า ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต ร
พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2542
1.3 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 130,000 บาท

1.3.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหทําการอยางใดอยางหนึ่งขององคการบริหารสวน
ตําบลนาสัก เชน คาเย็บ-เขาเลมหนังสือ คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คาบริการรับใชตางๆ
และบริการอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
1.3.2 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 100,000 บาท ดังนี้
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ลงทะเบี ย น เช น ค า ลงทะเบี ย น ค า ธรรมเนี ย มต า งๆ ในการ
ฝกอบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตลอดจนคาใชจายในการ
เดิ น ทางไปราชการ สํ า หรั บ เป น ค า เบี้ ย เลี้ ย ง ค า พาหนะ ค า เช า ที่ พั ก และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ
ผูมีสิทธิ
1.3.3 ประเภท คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน (รหัสบัญชี 320400)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน วัสดุตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาสัก และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
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1.4 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 125,000 บาท

1.4.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) จํานวน 45,000 บาท
เพื่อ จายเป นคาจั ดซื้อ สิ่งของเครื่อ งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ยางลบ
ดินสอ ตรายาง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอื่นๆ ที่เขารายจายหมวดนี้
1.4.2 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา, ปลั๊กไฟ, ฟวส, สตารทเตอร,
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.4.3 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (รหัสบัญชี 330300)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จางทําสิ่งของ วัสดุตางๆ เชน แปรง
ไมกวาด น้ํายาทําความสะอาด สบู ผงซักฟอก แกวน้ํา ถวยน้ํา ถวย ชาม ชอน น้ําดื่มสะอาดเพื่อ
บริการประชาชน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.4.4 ประเภท วัสดุกอสราง (รหัสบัญชี 330600) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป นคาจั ดซื้อ วัส ดุอุ ปกรณตางๆ เชน ไมตางๆ สี น้ํามันทาไม แปรงทาสี
ปูนซีเมนต หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี เลื่อย เหล็กเสนทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ และ
อื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้
1.4.5 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (รหัสบัญชี 331400) จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร เช น แผ น ดิ ส ก หมึ ก เครื่ อ งพิ ม พ
คอมพิวเตอร แผน CD โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
1.5 หมวดคาสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 30,000 บาท
1.5.1 ประเภท คาไฟฟา (รหัสบัญชี 340100)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาสัก
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาสัก
1.5.2 ประเภท คาน้ําประปา (รหัสบัญชี 340200)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อ จายเป นคาน้ําประปาสํ าหรั บ ศูน ยพัฒนาเด็ก เล็ก องคก ารบริหารสว นตําบล
นาสัก และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กอื่นๆ ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาสัก
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งบลงทุน
1.6 หมวด คาครุภัณฑ (รหัสบัญชี 541000)

รวม 162,000 บาท
รวม 62,000 บาท

1.6.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (รหัสบัญชี 410100) ตั้งไว 62,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) ตูเหล็กเก็บเอกสาร
จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร (ตูเหล็ก บานเลื่อนกระจก 2 บาน)
จํานวน 1 ตู โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไม
มีกําหนดไวในบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคก ารบริหารสว น
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115
ขอ 1
(2) เกาอี้สํานักงาน
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ชนิดเบาะหนัง มีวางแขน จํานวน 1 ตัว
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บั ญ ชีร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ แต จํา เป น ต อ งใชใ นกิจ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(3) เกาอี้เอนกประสงค
จํานวน 21,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เก า อี้ เ อนกประสงค ขาเหล็ ก จํ า นวน 30 ตั ว โดยมี
รายละเอียด และคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตาม
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(4) ชุดรับแขก
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก ชนิดเบาะหนัง พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียด และคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(5) โตะประชุม
จํานวน 19,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ โต ะ ประชุ ม จํ า นวน 1 ชุ ด โดยมี ร ายละเอี ย ด และ
คุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปของ
องคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
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1.7 หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รหัสบัญชี 542000) เปนเงิน 100,000 บาท
1.7.1 ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
(รหัสบัญชี 411800) จํานวน 100,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
นาสั ก และศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั ง กั ด ตามแผนพั ฒ นาสามป ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
(พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 90 ขอ 11
2. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม 3,228,280 บาท
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 1,788,280 บาท
2.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 808,600 บาท
2.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอืน่ ๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 808,600 บาท
(1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ในเขต
พื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา
92 ขอ 19
(2) โครงการใหความรูผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการให ค วามรู ผู ป กครองศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 92 ขอ 25
(3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 698,600 บาท
- คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน
จํานวน 543,900 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งรับโอนภารกิจจากกรมพัฒนาชุมชน โดยจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย (ตามขอมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
จํานวน 91 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน และเพิ่มเติมหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2559
จํานวน 20 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 90 ขอ 9
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- คาจัดการเรียนการสอน
จํานวน 154,700 บาท
เพื่อจายเป นคาใชจายในการจัดการเรีย นการสอน (รายหัว ) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย (ตามขอมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) จํานวน 91 คน
อัตราคนละ 1,700 บาท ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 90 ขอ 8
2.2 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 979,680 บาท

2.2.1 ประเภท คาอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 330400)
รวม 979,680 บาท แยกเปน
(1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
จํานวน 748,800 บาท
สํ า หรั บ เด็ ก นั ก เรี ย นซึ่ ง รั บ โอนภารกิ จ จาก สพฐ. ระดั บ อนุ บ าล และ ป.1– ป.6
แก ส ถานศึ ก ษาในพื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบ จํ า นวน 5 แห ง (ตามขอ มู ล จํ า นวนเด็ ก นั ก เรี ย น ณ วั น ที่ 10
มิถุนายน 2559) จํานวน 341 คน อัตราคนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน และเพิ่มเติมหลัง วันที่ 10
มิถุนายน 2559 จํานวน 19 คน อัตราคนละ 8 บาท จํานวน 260 วัน (เปนเงินงบประมาณที่กรมฯ
จัดสรรใหอัตราคนละ 7.37 บาท อบต.นาสัก สบทบใหเปนอัตราคนละ 8 บาท) ตามแผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 90 ขอ 10
(2) จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
จํานวน 230,880 บาท
สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 2 ศูนย (ตามขอมูล
จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) จํานวน 91 คน อัตราคนละ 8 บาท จํานวน
260 วัน และเพิ่มเติมหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2559 จํานวน 20 คน อัตราคนละ 8 บาท จํานวน
260 วัน (เปนเงินงบประมาณที่กรมฯ จัดสรรใหอัตราคนละ 7.37 บาท อบต.นาสัก สบทบใหเปน
อัตราคนละ 8 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 90 ขอ 10
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
2.3 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม 1,440,000 บาท
รวม 1,440,000 บาท

2.3.1 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (รหัสบัญชี 610200)
จํานวน 1,440,000 บาท ดังนี้
(1) อุดหนุนสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตําบลนาสัก
จํานวน 1,440,000 บาท
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เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น อุ ด หนุ น สํ า หรั บ สนั บ สนุ น อาหารกลางวั น เด็ ก นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาและสถานศึกษาซึ่งรับโอนภารกิจจาก สพฐ. โดยจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนระดับอนุ บาล และเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 5 แหง อัตราคนละ 20 บาท
จํ า นวน 200 วั น (ตามข อ มู ล ณ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2559) จํ า นวน 341 คน และเพิ่ ม เติ ม หลั ง
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จํานวน 19 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตามแผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 90 ขอ 9

แผนงานสาธารณสุข
1. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 205,000 บาท
1.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 125,000 บาท
1.1.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหทําการอยางใดอยางหนึ่งขององคการบริหารสวน
ตําบลนาสั ก เชน คาเชาทรัพ ยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาบริการรั บ ใชตางๆ และจางเหมา
บริการอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข
1.1.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอืน่ ๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 115,000 บาท
(1) โครงการสํารวจ ซอม สราง และลางภาชนะเก็บน้ํา จํานวน 30,000 บาท
เพื่ อ จ ายเป น คา ใช จ ายตามโครงการสํ า รวจ ซอ ม สรา ง และลา งภาชนะเก็ บ น้ํ า
ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 99 ขอ 15
(2) โครงการอาหารปลอดภัย
จํานวน 5,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการอาหารปลอดภั ย ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 99 ขอ 14
(3) โครงการรูทันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการดูแลเบื้องตน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรูทันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการดูแล
เบื้องตน ในเขตพืน้ ที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 98 ขอ 11
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(4) โครงการเสริมสรางพฤติกรรมตนแบบเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางพฤติกรรมตนแบบเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 98 ขอ 12
(5) โครงการสงเสริมเครือขายดูแลผูปวยที่บาน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมเครือขายดูแลผูปวยที่บาน ในเขตพื้นที่
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 99
ขอ 13
(6) โครงการอบรมผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน ในเขต
พื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 113 ขอ 1
1.2 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 80,000 บาท

1.2.1 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รหัสบัญชี 330900)
จํานวน 80,000 บาท แยกเปน
(1) คาจัดซื้อวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา
จํานวน 40,000 บาท
เพื่ อ จ ายเป นค าจั ด ซื้ อ วั ค ซี น ป อ งกัน พิษ สุนั ขบ า เพื่ อ ป อ งกัน และควบคุม โรคพิ ษ
สุนัขบาในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 97 ขอ 1
(2) คาจัดซื้อทรายอะเบทหรือน้ํายาเคมี
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายอะเบท หรือน้ํายาสารเคมีกําจัดยุง สารเคมี เคมีภัณฑ
ตา งๆ และอื่น ๆ ที่เ ข า ประเภทรายจา ยนี้ ตามแผนพั ฒ นาสามป ข ององค ก ารบริ หารส ว นตํ า บล
(พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 97 ขอ 1
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งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
1.3 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม 135,000 บาท
รวม 135,000 บาท

1.3.1 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
(รหัสบัญชี 610400) จํานวน 135,000 บาท ดังนี้
(1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบานในเขต อบต.นาสัก
จํานวน 135,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อสม. ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลนาสัก หมูบานละ 15,000 บาท จํานวน 9 หมูบาน จํานวน 135,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 97 ขอ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห
1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวม 20,000 บาท
งบรายจายอื่น (รหัสบัญชี 550000)
รวม 20,000 บาท
1.1 หมวด รายจายอืน่ (รหัสบัญชี 551000)
รวม 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการใหความชวยเหลือผูยากไร อนาถา ดอยโอกาส
ในเขตองคการบริหารสว นตําบลนาสัก ซึ่งเปนรายจายที่ไ มเขาลักษณะประเภทงบรายจายใด
รายจายหนึ่ง หรือรายจายที่กําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ ตามแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 87 ขอ 6

แผนงานเคหะและชุมชน
รวม 2,851,000 บาท
1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม 983,000 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม 983,000 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จํานวน 748,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เดื อ นพร อ มเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นให พ นั ก งานส ว นตํ า บล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 การจายเงินเดือน
ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3 อัตรา
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1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)
จํานวน 24,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เพิ่ ม ค า ครองชี พ ชั่ ว คราว สํ า หรั บ พนั ก งานส ว นตํ า บล จํ า นวน
2 อั ตรา ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่ว คราวของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
1.1.3 ประเภท เงินประจําตําแหนง (รหัสบัญชี 220300) จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเป นคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการสวนทอ งถิ่น ที่ไ ดรับ เงินประจํา
ตําแหนง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อ งกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
1.1.4 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง (รหัสบัญชี 220600)
จํานวน 145,000 บาท
เพื่อจายเป นคาตอบแทน และเงินปรับ ปรุงคาตอบแทนพนั ก งานจางตามภารกิจ
(ผูมีทักษะ) ตามประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (รหัส 220700)
จํานวน 24,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวสํ า หรั บ พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ
(ผูมที ักษะ) จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
1.2 หมวดคาตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)

รวม 444,000 บาท
รวม 30,000 บาท

1.2.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัสบัญชี 310300)
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาอาหารทํางานนอก
เวลาราชการใหแกพ นักงานสวนตําบล ลูก จางประจํา และพนัก งานจาง ซึ่งไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการปกติ
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1.2.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อ จายเปนเงินชวยเหลือการศึก ษาบุตรใหแกพ นัก งานสว นตําบล ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต ร พ.ศ. 2541 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2542
1.3 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 234,000 บาท

1.3.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหทําการอยางใดอยางหนึ่งขององคการบริหารสวน
ตําบลนาสัก เชน คาเย็บ-เขาเลมหนังสือ คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คาบริการรับใชตางๆ
และบริการอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
1.3.2 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 70,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อ จา ยเป น คา ลงทะเบีย น เช น คา ลงทะเบีย น คา ธรรมเนีย มต างๆ ในการ
ฝกอบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตลอดจนคาใชจายในการ
เดิ น ทางไปราชการ สํ า หรั บ เป น ค า เบี้ ย เลี้ ย ง ค า พาหนะ ค า เช า ที่ พั ก และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ
ผูมีสิทธิ
1.3.3 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน (รหัสบัญชี 320400)
จํานวน 64,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล
นาสัก และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
1.4 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 180,000 บาท

1.4.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อ จายเป นคาจั ดซื้อ สิ่งของเครื่อ งใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ยางลบ
ดินสอ ตรายาง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ และอื่นๆ ที่เขารายจายหมวดนี้
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1.4.2 ประเภท วัสดุกอสราง (รหัสบัญชี 330600) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป นคาจั ดซื้อ วัส ดุอุ ปกรณตางๆ เชน ไมตางๆ สี น้ํามันทาไม แปรงทาสี
ปูนซีเมนต หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี เลื่อย เหล็กเสนทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ และ
อื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้
1.4.3 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (รหัสบัญชี 331400) จํานวน 80,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร เช น แผ น ดิ ส ก หมึ ก เครื่ อ งพิ ม พ
คอมพิวเตอร แผน CD โปรแกรมและอื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้
งบลงทุน
รวม 1,424,000 บาท
1.5 หมวด คาครุภัณฑ (รหัสบัญชี 541000) รวม 122,500 บาท
1.5.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (รหัสบัญชี 410100) ตั้งไว 31,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) โตะทํางานเหล็ก
จํานวน 13,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ โต ะ ทํ า งานเหล็ ก พร อ มกระจก จํ า นวน 2 ชุ ด โดยมี
รายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ แต จํ า เป น ต อ งใช ใ นกิ จ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(2) ตูเหล็กเก็บเอกสาร
จํานวน 12,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ ตู เ หล็ ก เก็ บ เอกสาร (ตู เ หล็ ก บานเลื่ อ นกระจก 2 บาน)
จํานวน 2 ตู โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจาก
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115
ขอ 1
(3) เกาอี้สํานักงาน
จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ชนิดเบาะหนัง มีวางแขน จํานวน 2 ตัว
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เนื่องจากไมมีกําหนดไวใน
บั ญ ชีร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ แต จํา เป น ต อ งใชใ นกิจ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
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1.5.2 ประเภท ครุภัณฑกอสราง (รหัสบัญชี 410500) ตั้งไว 27,500 บาท
เพื่อจายเปน
(1) ชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต
จํานวน 6,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด
และคุ ณสมบั ติ ก ารจั ด หา (นอกบั ญ ชีมาตรฐานครุภัณ ฑ) เนื่อ งจากไมมีกํ าหนดไว ใ นบั ญ ชีร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตจําเปนตองใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(2) เครื่องตบดิน
จํานวน 21,000 บาท
เพื่อ จายเป นคาจัด ซื้อ เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อ ง โดยมีรายละเอียดและ
คุณสมบัติการจัดหา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ (มีนาคม 2558) เพื่อใช
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก คุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
1) ใชเครื่องยนตเบนซิน
2) น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครัง้ ตอนาที
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
1.5.3 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รหัสบัญชี 410500) ตั้งไว 64,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่
11 มีนาคม 2559 มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา
ดังนี้
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1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

อบต.นาสัก

90
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามแผนพั ฒ นาสามป ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 108 ขอ 1
(3) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 ราคา 8,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 100 แผน
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 115 ขอ 1
(4) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)
ราคา 7,900 บาท จํ า นวน 1 เครื่ อ ง ตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีคุณสมบัติ
ไมต่ํากวาดังนี้
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
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- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได
รวมกันไมนอยกวา 250 แผน
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 115 ขอ 1
(5) เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA
จํานวน 9,600 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท
จํานวน 3 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีคุณสมบัติไมต่ํากวาดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 115 ขอ 1
1.6.1 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 411600)
จํานวน 1,301,500 บาท
(1) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 จํานวน 148,000 บาท
เพื่อจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายบานนางนวลศรี เรืองยศ ถึง
บานนายสมบูรณ แสงสวาง บานแมจาง หมูที่ 1 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาด
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาสัก)
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 64 ขอ 7
(2) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2
จํานวน 146,000 บาท
เพื่อจายตามโครงการกอ สรางถนน คสล. สายเขาพื้นที่การเกษตรฝงตะวันออก
ขางบานนายคํานอย เอยวัน บานปางปวย หมูที่ 2 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 330.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 52
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(3) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3
จํานวน 146,000 บาท
เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. สายปาชาบานวังน้ําตอง ถึง สามแยก
สวนนายทา) บานวั งน้ําตอ ง หมูที่ 3 ตําบลนาสัก อําเภอแมเ มาะ จังหวัด ลําปาง ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 330.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
นาสัก (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 53
(4) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4
จํานวน 21,000 บาท
เพื่ อ จ า ยตามโครงการก อ สร า งถนน คสล. สายข า งบ า นนายเลย ขั ด หนู ว งค
บานนาสั ก หมูที่ 4 ตํ าบลนาสั ก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว
16.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 48.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 53
(5) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4
จํานวน 43,500 บาท
เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนางสุนันต เปยสาย บานนาสัก
หมูที่ 4 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 99.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 53
(6) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5
จํานวน 149,000 บาท
เพื่ อ จ า ยตามโครงการก อ สร า งถนน คสล. สายข า งวั ด ถึ ง สุ ส านบ า นใหม
รัตนโกสินทร หมูที่ 5 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 54
(7) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6
จํานวน 146,000 บาท
เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. สายขางบานนายอิ่นแกว ผิวรวมชาติ ถึง
บานนางศรีพรรณ เครือสบจาง บานสบจาง หมูที่ 6 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 330.00
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 55
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(8) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 7
จํานวน 98,000 บาท
เพื่ อ จ า ยตามโครงการก อ สร า งถนน คสล. สายต น ดู ถึ ง บ า นใหม รั ต นโกสิ น ทร
บานแมหลวง หมูที่ 7 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 224.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 56
(9) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 7
จํานวน 47,500 บาท
เพื่ อ จ า ยตามโครงการก อ สร า งถนน คสล. สายบ า นนายดํ า เนิ น จั น มะโน
บานแมหลวง หมูที่ 7 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว
36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 108.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 55
(10) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 8 จํานวน 258,500 บาท
เพื่อจายตามโครงการกอ สรางรางระบายน้ํา คสล. สายบานเลขที่ 119 ถึง หว ย
แมจาง บานขวงมวง หมูที่ 8 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 96.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 65
จํานวน 19,500 บาท
(11) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 9
เพื่ อ จ า ยตามโครงการก อ สร า งถนน คสล. สายบ า นนายบุ ญ ช ว ย ผิ ว ร ว มชาติ
บานทุงเลางาม หมูที่ 9 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว
15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 45.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 57
(12) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 9
จํานวน 78,500 บาท
เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายเฉลิมชัย อุดใส บานทุง
เลางาม หมูที่ 9 ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 51.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 178.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.นาสัก) ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 57
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 780,000 บาท
1.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 780,000 บาท
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 780,000 บาท ดังนี้
(1) โครงการเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในการรับมือ
ภัยพิบัติ แกประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
(พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 101 ขอ 4
(2) โครงการจัดเวทีประชาคม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบานในเขตพื้นที่
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 106
ขอ 30
(3) โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ในเขตพื้นที่ตําบล
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 99 ขอ 21
(4) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แกประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 102 ขอ 6
(5) โครงการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรในเขตพื้นที่ตําบล
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 110 ขอ 1
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในเขตพื้นที่ตําบล
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 87 ขอ 6
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(7) โครงการสงเสริมภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อ จายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมภูมิปญ ญาเศรษฐกิจพอเพีย งระดับ
ครัวเรือน ในเขตพืน้ ที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560
– 2562) หนา 97 ขอ 16
(8) โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาสตรี
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาสตรี ในเขตพื้นที่
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 107
ขอ 36
(9) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว ในเขต
พื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตํ าบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 107 ขอ 36
(10) โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ในเขต
พื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตํ าบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 107 ขอ 36
(11) โครงการสานสัมพันธผูสูงอายุตําบลนาสัก
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสานสัมพันธผูสูงอายุตําบลนาสัก ในเขตพื้นที่
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 87
ขอ 6
(12) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส
ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 87 ขอ 6
(13) โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลนาสัก
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 107 ขอ 36
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(14) โครงการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 106 ขอ 30
(15) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพตําบลนาสัก จํานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ ม อาชี พ ตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 110 ขอ 1
(16) โครงการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน ในเขตพื้นที่
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 111
ขอ 1
(17) โครงการการจัดการขยะ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการการจั ด การขยะ ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 85 ขอ 4
(18) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชนพื้นที่ตําบลนาสัก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 113 ขอ 5
(19) โครงการลําปางนครแหงความสุขและสุจริต
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการลําปางนครแหงความสุขและสุจริต ในเขตพื้นที่
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 113
ขอ 5
(20) โครงการปดทองหลังพระ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการป ด ทองหลั ง พระ ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 113 ขอ 5
(21) โครงการบานทองถิ่นประชารัฐ รวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบานทองถิ่นประชารัฐ รวมใจ เทิดไทองคราชัน
ราชินี ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 86 ขอ 5
(22) โครงการอบรมปองกันภัยแกเด็กนักเรียน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมปองกนภัยแกเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่
ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 101
ขอ 4
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 175,000 บาท
1.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 155,000 บาท
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 155,000 บาท ดังนี้
(1) โครงการกีฬาเยาวชน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกีฬาเยาวชน ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผน
พัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 97 ขอ 3
(2) โครงการจัดสงทีมนักกีฬาไปแขงขันในระดับตางๆ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสงทีมนักกีฬาไปแขงขันในระดับตางๆ
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 97 ขอ 5
(3) โครงการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธชุมชนตําบลนาสัก
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อ จายเปนคาใชจายตามโครงการจัด กิจกรรมเชื่อ มความสัมพัน ธชุมชนตําบล
นาสัก ประจําป 2560 ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 97 ขอ 4
จํานวน 20,000 บาท
(4) โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ในเขตพื้นที่ตําบล
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 96 ขอ 9
1.2 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 20,000 บาท

1.2.1 ประเภท วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ วัสดุตางๆ เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมตี
ปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบตมินตัน ลูกบาสเกตบอล ตาขาย หวงบาสเกตบอล เสา เปตอง และ
วัส ดุ อื่น ๆ ที่เ ขาประเภทรายจายนี้ ตามแผนพัฒนาสามปขององคก ารบริหารสว น(พ.ศ. 2560 –
2562) หนา 98 ขอ 12
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งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
1.3 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม 85,000 บาท
รวม 85,000 บาท

1.3.1 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (รหัสบัญชี 610200)
จํานวน 85,000 บาท ดังนี้
(1) อุดหนุนโรงเรียนบานใหมรัตนโกสินทร
จํานวน 5,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น อุ ด หนุ น สํ า หรั บ สนั บ สนุ น การจั ด กี ฬ าสี ป ระจํ า ป ของโรงเรี ย น
บานใหมรัตนโกสินทร ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 88 ขอ 1
(2) อุดหนุนโรงเรียนบานแมจาง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น อุ ด หนุ น สํ า หรั บ สนั บ สนุ น การจั ด กี ฬ าสี ป ระจํ า ป ของโรงเรี ย น
บานแมจาง ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 88
ขอ 1
(3) อุดหนุนโรงเรียนบานนาสัก
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดกีฬาสีประจําป ของโรงเรียนบาน
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 88 ขอ 1
(4) อุดหนุนโรงเรียนวัดสบจาง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น อุ ด หนุ น สํ า หรั บ สนั บ สนุ น การจั ด กี ฬ าสี ป ระจํ า ป ของโรงเรี ย น
วัดสบจาง ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 88
ขอ 1
(5) อุดหนุนโรงเรียนสบจางวิทยา
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดกีฬาสีประจําป ของโรงเรียนสบจาง
วิทยา ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 88 ขอ 1
(6) อุดหนุนโครงการกีฬาโรงเรียนกลุมตําบลนาสัก จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดโครงการกีฬาโรงเรียนกลุมตําบล
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 88 ขอ 1
(7) อุดหนุนโครงการสนับสนุนพัฒนาการดานดนตรีสากล
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดโครงการสนับสนุนพัฒนาการดาน
ดนตรีสากล ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 89
ขอ 7
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(8) อุดหนุนโครงการคายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิน อุด หนุน สําหรับ สนับสนุนการจัด โครงการคายกิจกรรมลูก เสือเนตรนารี ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 88 ขอ 2
2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 100,000 บาท
2.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 100,000 บาท
2.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
จํานวน 100,000 บาท
(1) โครงการประเพณีดําหัวปใหมเมือง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการจั ด ประเพณี ป ใ หม เ มื อ งตํ า บลนาสั ก
แกป ระชาชน ในเขตพื้น ที่ตํ าบลนาสั ก ตามแผนพั ฒนาสามปขององคก ารบริ หารสว นตําบล
(พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 94 ขอ 2
(2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในเขตพื้นที่ตําบล
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 94 ขอ 3
(3) โครงการประเพณีหลอเทียนพรรษา
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณีหลอเทียนพรรษา ในเขตพื้นที่ตําบล
นาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 94 ขอ 4
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
2.2 หมวด เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

รวม 55,000 บาท
รวม 55,000 บาท

2.2.1 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
(รหัสบัญชี 610400) จํานวน 55,000 บาท
(1) อุดหนุนโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญ
จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุ ดหนุ นตามโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคั ญ
ตางๆ แกหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลนาสักหมูบานละ 5,000 บาท จํานวน 9 หมูบาน ตามแผน พัฒนา
สามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 94 ขอ 1
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(2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาสัก
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อ จ ายเป น เงิน อุ ด หนุ น สภาวัฒนธรรมตํ าบลนาสัก ตามแผนพัฒ นาสามปข อง
องคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 95 ขอ 6

แผนงานการเกษตร
1. งานสงเสริมการเกษตร
รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 15,000 บาท
1.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 5,000 บาท
1.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 5,000 บาท
(1) คาใชจายของศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลนาสัก
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลนาสัก
1.2 หมวดคาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม 10,000 บาท
1.2.1 ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ วัสดุตางๆ เชน พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณใน
การขยายพันธุพืช คราด มีดดายหญา กรรไกรตัดกิ่งไมหรือตัดหญา บัวรดน้ํา ผาใบหรือผาพลาสติก
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้

2. งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)
รวม 105,000 บาท
2.1 หมวดคาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 105,000 บาท
2.1.1 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จํานวน 105,000 บาท ดังนี้
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(1) โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
ระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปาระดับตําบล ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 83 ขอ 1
(2) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 83 ขอ 2
(3) โครงการกอสรางและซอมแซมฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริฯ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางและซอมแซมฝายตนน้ําลําธารตาม
แนวพระราชดําริฯ ในเขตพื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
(พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 84 ขอ 2
(4) โครงการปลูกปาชุมชน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยตามโครงการปลู ก ป า ชุ ม ชน ในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลนาสั ก
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 84 ขอ 1
(5) โครงการรณรงคการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามรณรงคการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ ในเขต
พื้นที่ตําบลนาสัก ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ. 2560 – 2562)
หนา 83 ขอ 2
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แผนงานงบกลาง
1.งานงบกลาง

รวม 11,316,740 บาท

1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สปส.) (รหัสบัญชี 110300)
จํานวน 150,000 บาท แยกเปน
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจาง ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต.
ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวั น ที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม
พ.ศ. 2533 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2557 หนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจางตามภารกิจถาย
โอนของสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน ในอั ต ราร อ ยละ 5 ของค าตอบแทนพนั ก งานจา ง ตามหนั ง สื อ
สํานักงาน ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2557 หนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
1.2 ประเภท เบี้ยยังชีพผูปว ยเอดส (รหัสบัญชี 110900)
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเป นเบี้ย ยังชีพ ผูปวยโรคเอดสใ นพื้น ที่ตําบลนาสัก จํานวน 20 รายๆ ละ
500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน สงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
1.3 ประเภท เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ (รหัสบัญชี 110700) จํานวน 7,383,600 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เบี้ ย ยั ง ชี พ สํ า หรั บ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลนาสั ก จํ า นวน 12 เดื อ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
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1.4 ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี 110800)
จํานวน 2,550,240 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เบี้ ย ยั ง ชี พ สํ า หรั บ คนพิ ก ารในพื้ น ที่ ตํ า บลนาสั ก จํ า นวน 12 เดื อ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
1.5 ประเภท สํารองจาย (รหัสบัญชี 111000)
จํานวน 955,170 บาท
เพื่อจายเปนรายจายในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ตามความเหมาะสมหรือกรณีที่
พิจารณาแลวหากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสียหายแกสวนราชการ หรือประชาชนไดรับความ
เดือนรอนหากไมรีบดําเนินการแกไข และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
1.6 ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.) (รหัสบัญชี 120100) จํานวน 157,730 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
ในอั ต ราร อ ยละ 1 ของรายได ป ระจํ า ป ตามหนั ง สื อ กรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่
มท 0808.5/ ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และ ที่ มท 0808.5/ ว34 ลงวันที่ 29 สิงหาคม
2556

งปม.แผนงาน-ขอบังคับ

อบต.นาสัก

