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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบลนาปง
อา ภอ ภ พียง จัง วัดนาน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,782,820 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,695,020 บาท

รวม

1,879,920 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย

จานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนนาย องค ารบริ าร วนตาบลนา
ปง จานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400.- บาท/ ดือน ละรองนาย
องค ารบริ าร วนตาบลนาปง จานวน 2 อัตราๆ
ละ 11,220.- บาท/ ดือน
งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

งินคาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

42,120 บาท

งินคาตอบ ทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน ลขานาย องค ารบริ าร วน
ตาบล จานวน 1 อัตราๆละ 7,200.-บาท/ ดือน
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งินคาตอบ ทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

1,195,200 บาท

รวม

3,815,100 บาท

จานวน

2,986,080 บาท

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ปนคาตอบ ทน
1.ตา นงประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
อัตราๆละ 11,220.-บาท/ ดือน รวม ปน งิน 134,640.- บาท
2.ตา นงรองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1
อัตราๆละ 9,180.-บาท/ ดือน รวม ปน งิน 110,160.-บาท/ ดือน
3.ตา นง มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 10
อัตราๆละ 7,200.-บาท/ ดือน รวม ปน งิน 864,000.- บาท
4.ตา นง ลขา ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200.-บาท/ ดือน รวม ปน งิน 86,400.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น 7 อัตรา จานวน 12
ดือน ดังนี้
1.ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 1 อัตรา
2. ัว น้า านั งานปลัด จานวน 1 อัตรา
3.นั พัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
4.นั วิ คราะ น ยบาย ละ ผน จานวน 1 อัตรา
5. จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
6.นั ทรัพยา รบุคคล จานวน 1 อัตรา
7.นั วิชา าร าธารณ ุข จานวน 1 อัตรา
8.นั ป้อง ันบรร ทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนปลัดองค ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา
ดือนละ 7,000.-บาท จานวน 12 ดือน
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งินประจาตา นง

จานวน

126,000 บาท

จานวน

597,960 บาท

จานวน

21,060 บาท

พื่อจาย ปน งินประจาตา นงพนั งานดังนี้
1.ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือนละ 7,000
.-บาท จานวน 12 ดือน ปน งินจานวน 84,000.-บาท
2. ัว น้า านั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500.-บาท จานวน 12
ดือน ปน งิน 42,000.-บาท
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ดังนี้
1.ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 ตา นง
2.พนั งานขับรถยนต จานวน 3 ตา นง

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปนคาตอบ ทนพนั งานจ้างดังนี้
1.ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จานวน 1 ตา นง
2.พนั งานขับรถยนต จานวน 3 ตา นง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

3,044,200 บาท

รวม

284,200 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

187,200 บาท

พื่อจาย
1.ประ ภท งินรางวัล วน บงคาปรับจราจรตั้งไว้ 2,000
.-บาท พื่อจาย ปนคารางวัลใน ารปฏิบัติงานของ จ้า น้าที่
ตารวจในคดีจับ ุมผ้ ระทาผิด ฎจราจรทางบ พ.ศ.2522
2.คาตอบ ทนผ้ปฏิบัติงานอัน ปนประ ยชน องค รป ครอง
วนท้องถิ่นตั้งไว้ 70,000.- บาท ย ปน
-คาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จานวน 20,000
.- บาท
-คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานลวง วลา จานวน 10,000.- บาท
-คา บี้ย ลี้ยง อปพร.ใน ารปฏิบัติงานด้านตางๆ ที่ได้รับมอบ
มาย จา อบต.นาปง จานวน 30,000.- บาท
-คาตอบ ทนคณะ รรม าร อบ วนวินัย,ละ มิด, ฯลฯ
จานวน 10,000.- บาท
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ปนคา ชาบ้าน ใ ้พนั งาน วนตาบล 3
อัตรา จานวน 12 ดือน ดังนี้
1.ตา นงปลัดองคบริ าร วนตาบล 1 อัตรา
2.ตา นงนั วิชา าร าธารณ ุข จานวน 1 อัตรา
3.นั ทรัพยา รบุคคล จานวน 1 อัตรา
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2521 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

25,000 บาท

รวม

1,455,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปนคาชวย ลือ ารศึ ษาบุตร พนั งาน วนท้องถิ่น
ละผ้บริ ารองค ารบริ าร วนตาบล ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน
วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มา จ้า น้าที่ ้ชีพ ้ภัย
พื่อจาย ปนคาจ้าง มา จ้า น้าที่ ้ชีพ ้ภัย องค ารบริ าร
วนตาบลนาปง จานวน 4 คนๆละ 9,000
. -บาท/ ดือน/คน จานวน 12 ดือน
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ปนคาจ้าง มาตรวจ ชคทาความ ะอาด ครื่องปรับ
อา าศ คาจ้าง มาตัด ญ้า ฯลฯ
คาจ้าง มาพนั งานต้อนรับ
พื่อจาย ปนคาจ้าง มาพนั งานต้อนรับ ดือนละ 9,000.- บาท
จานวน 12 ดือน
คาธรรม นียมคาลงทะ บียนตางๆ
พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ของพนั งาน
วนตาบล ผ้บริ าร ละ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย
- พื่อจาย ปนคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
-คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาองค ารบริ าร วนตาบล
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน ารรับ ด็จ

จานวน

20,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครง ารฝึ อบรม ลั ตร าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติราช าร จานวน
ผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภาท้องถิ่น ละ จ้า น้าที่ของ อปท.

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารรับ ด็จ

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น ละ มาชิ ท้องถิ่น
พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้งผ้บริ าร ละ
มาชิ ภาท้องถิ่น ดยจาย ปนคาตอบ ทนคณะ รรม าร าร
ลือ ตั้ง ผ้อานวย าร าร ลือ ตั้ง คณะ รรม าร ละ จ้า น้าที่
ประจา นวย ลือ ตั้ง
คาป้าย คาประชา ัมพันธ คาถาย อ าร บบพิมพ คาฝึ
อบรม คาวั ดุอุป รณใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
คา ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปนคา ดินทางไปราช าร า รับ ปนคา บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ
คา ชาที่พั ละคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช ารของ
พนั งาน วนตาบล คณะผ้บริ าร ละ มาชิ ภาองค ารบริ าร
วนตาบล

พื่อจาย ปนคา ครง ารฝึ อบรม ลั ตร าร พิ่มประ ิทธิภาพ
ารปฏิบัติราช าร ผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภาท้องถิ่น ละ
จ้า น้าที่ของ อปท.ใ ้ ปนไปตาม ฎ มาย ละระ บียบของ
ราช าร
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 3 น้า 36 )
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ครง ารพัฒนา ารบริ ารงานที่มีประ ิทธิภาพ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

460,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใช้จายตาม ครง ารพัฒนา ารบริ ารงานที่มี
ประ ิทธิภาพ ดย ารออ บริ ารประชาชน คลื่อนที่ ารจัดทา
ผนพับ ใบปลิว ป ตอร อ าร รุปผล ารดา นินงานของ
องค ารบริ าร วนตาบล ฯลฯ
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 2 น้า 52)
คาบารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปนบารุงรั ษา รือซอม ซมครุภัณฑ ชน ครื่อง
พิมพดีด ครื่องอัด า นา รถจั รยานยนต รถบรรทุ น้า ครื่อง
ปรับอา าศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ปนคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ ชน ระดาษ ฟ้ม น้ายา
ดับ พลิง น้าดื่ม ฯลฯ

พื่อจาย ปนคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ปรง ไม้
วาด บ ผงซั ฟอ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละขน ง
พื่อจาย ปนคาวั ดุยานพา นะตาง ๆ ชน บต ตอรี่ ยางรถ
ยนต ฯลฯ

น้า : 8/38

วันที่พิมพ : 16/12/2562 13:34:33

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น

จานวน

200,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

845,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาน้ามัน ชื้อ พลิง ละน้ามัน ลอลื่นที่ใช้ ับรถยนต
วน ลาง รถ ้ชีพ รถจั รยานยนต รถบรรทุ น้า ครื่อง บ
น้า ครื่องตัด ญ้า ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนมา ที่ มท.0808.2/ว3523 ลว มิ.ย.2559
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปนคาทรายอะ บท ละน้ายาพน าจัด มลง พื่อใช้ ับ
ครื่องพนฝอยละ อียด อุป รณตรวจ า าร พติดใน
ป าวะ วัคซีนป้อง ัน ุนัขบ้า ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ปนคาวั ดุ าร ษตร ชนใบมีดตัด ญ้า ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผนดิ
อื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร

ปร รม ละ

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาไฟฟ้า า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบลนา
ปง ถานี บน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้าน ัวนา ศนยพัฒนา ด็ ล็
ตาบลนาปง ฯลฯ
คาบริ าร ทรศัพท
พื่อจาย ปนคา ทรศัพท ทร าร รวมทั้งอิน ตอร น็ต
ตาบล า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบลนาปง
คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ปนคาไปรษณีย คา ทร ลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณี
อา ร ตมป์ ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

28,600 บาท

รวม

28,600 บาท

คาจัดซื้ออุป รณอานบัตร บบ อน ประ งค(Smart Card Reader) จานวน

2,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
พื่อจาย ปนคาจัดซื้ออุป รณอานบัตร อน
ประ งค (Smart Card Reader) จานวน 3 ครื่อง ราคา ครื่อง
ละ 700 บาท ดยมีคุณ มบัติดังนี้
- ามารถอาน ละ ขียนข้อมลในบัตร บบ อน
ประ งค(Smar Card) ตามมาตราฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความ ร็ว ัญญานนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz
- ามารถใช้งานผานชอง ชื่อมตอ(Interface) บบ USB ได้
- ามารถใช้ ับบัตร บบ อน ประ งค(Smar Card)ที่ใช้ รงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Vots ละ 1.8 Volts ได้ ปนอยาง
น้อย ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ละ
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/0879 ลงวัน
ที่ 7 ุมภาพันธ 2562
ครุภัณฑ าร ษตร
คาจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้า
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้าข้อ ข็ง
ดยมีคุณ มบัติดังนี้
- ปน ครื่องตัด ญ้า บบ าย ะพาย
- ครื่องยนตขนาดไมน้อย วา 1.4 รงม้า
-ปริมาตร ระบอ บไมน้อย วา 30 ซีซี
-พร้อมใบมีด

จานวน

9,500 บาท
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

จานวน

17,000 บาท

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึ ษา(คาประ มิน อบต.)
พื่อจาย ปนคาจ้างที่ปรึ ษา (คาประ มิน อบต.) ซึ่งไม ่ยี ว ับ
ครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง รือไมได้มาซึ่งครุภัณฑ รือ ิ่ง อ ร้าง
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,041,200 บาท

รวม

1,563,600 บาท

รวม

1,563,600 บาท

จานวน

1,521,600 บาท

จานวน

42,000 บาท

รวม

462,600 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

รวม

357,600 บาท

จานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนท้องถิ่น 4 อัตรา จานวน 12
ดือนดังนี้
1.ผ้อานวย าร องคลัง จานวน 1 ตา นง
2.นั วิชา าร งิน ละบัญชี จานวน 1 ตา นง
3.นั วิชา ารพั ดุ จานวน 1 ตา นง
4.นั วิชา ารจัด ็บรายได้ จานวน 1 ตา นง

งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงผ้อานวย าร องคลัง ในอัตรา
ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ พนั งาน วนตาบล
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาผ้ชวย จ้า น้าที่ าร งิน ละบัญชี
พื่อจาย ปนคาจ้าง มาผ้ชวย จ้า น้าที่ าร งิน ละบัญชี ใน
านั งานองค ารบริ าร วนตาบลนาปง ดือนละ 9,000
.-บาท จานวน 12 ดือน
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คาจ้าง มาผ้ชวย จ้า น้าที่พั ดุ

จานวน

108,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

41,600 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจ้าง มาผ้ชวย จ้า น้าที่พั ดุ ใน านั งาน
องค ารบริ าร วนตาบลนาปง ดือนละ 9,000.- จานวน 12
ดือน

คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ครง าร ารวจข้อมลภาค นาม พื่อรองรับภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล
ร้าง
พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง าร ารวจข้อมลภาค นาม พื่อรองรับ
ภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ร้าง
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 3 น้า 52)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จาย ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปน คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ปน คา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ละคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดิน
ทางไปราช าร รืออบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ปนคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผนดิ
อื่น ๆ ที่ ี่ยว ับคอมพิว ตอร

ปร รม ละ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

15,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifuntion ล ซอร รือ LED ี
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction รือ LED
ี ดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- ปนอุป รณที่มีความ ามารถ ปน Printer, Copier
ละ Scanner ภายใน ครื่อง ดียว ัน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพขาวดา า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 18 น้าตอนาที(ppm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ ี า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18
น้าตอนาที (ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 256 MB
- ามารถ น อ าร ขนาด A4 (ขาวดา ละ ี) ได้
- มีความละ อียดใน าร น ง ุด ไมน้อย
วา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อน อ ารอัต นมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถาย า นา อ ารได้ทั้ง ี ละขาวด า
- ามารถทา า นาได้ ง ุดไมน้อย วา 99 า นา
- ามารถยอ ละขยายได้25 ถึง 400 ปอร ซ็นต
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง รือ ามารถใช้งานผาน ครือขายไร้ าย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

68,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

23,000 บาท

รวม

23,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย
- ปนคาใช้จายตาม ครง ารฝึ ซ้อม ผนป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย ตั้งไว้ 20,000.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 44 น้า 32)
- ปนคาใช้จาย ครง ารป้อง ัน ละ ้ไขไฟป่า/ มอ ควัน/ภัย
ล้ง
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 49 น้า 32)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ล บอลดับ
พลิง ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้า ละวิทยุ
คาจัดซื้อ ครื่อง า นิดไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่อง า นิดไฟฟ้า ขนาด 3 ิ ลวัตถขึ้น
ไป ครื่องยนต บนซิน ไฟ AC 220 วตต 50 ฮริตซ
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 48 น้า 32)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,725,140 บาท

รวม

1,149,640 บาท

รวม

1,149,640 บาท

จานวน

647,640 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน งินวิทยาฐานะชานาญ ารของคร ศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านมวงใ ม
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จานวน

435,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น 2 อัตรา จานวน 12
ดือน ดังนี้
1.ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา
2.ครประจาศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 1 อัตรา

งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงใ ้ พนั งาน วน
ตาบล ตา นงผ้อานวย าร อง ารศึ ษา จานวน 1 อัตราๆ
ละ 3,500.- บาท จานวน 12 ดือน

งินวิทยฐานะ

พื่อจาย ปนคาจ้างชั่วคราวใ ้ พนั งานจ้าง จานวน 2 อัตรา ดัง
นี้
1.ตา นงผ้ชวย ัว น้าศนยพัฒนา ด็ ล็ จานวน 1 อัตรา
2.ตา นง ผ้ชวยคร จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

698,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

352,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาผ้ชวยนั วิชา ารศึ ษา
พื่อจาย ปนคาจ้าง มาผ้ชวยนั วิชา ารศึ ษา ใน วน อง าร
ศึ ษา ดือนละ 9,000.- บาท จานวน 12 ดือน
คาจ้าง มา มบ้านศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านมวงใ ม
พื่อจาย ปนคาจ้าง มา มบ้านศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านมวงใ ม
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
พื่อจาย ปนคาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
คาพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพคร ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพคร ัง ัด
ศนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 62
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย
1. ปนคาใช้จายตาม ครง าร ารจัด ิจ รรมวัน ด็ งชาติตาบล
นาปง ประจาปี 2562 จานวน 40,000.-บาท
( ผนพัฒนา ี่ปี 2561-2565 ลาดับที่ 8 น้า27)
2. ปนคาใช้จายใน ารทัศนศึ ษาดงานม รรม ารจัด ารศึ ษา
ท้องถิ่น จานวน 40,000.- บาท
( ผนพัฒนา ี่ปี 2561-2565 ลาดับที่ 1 น้า 34)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จาย ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

รวม

346,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ทร ขง บบ าย ะพายไ ล ขนาดไมน้อย
วา 15 วัตต จานวน 2 ครื่อง
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ปน คา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คาที่พั ละคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไป
ราช าร รืออบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ปนคาวั ดุ านั
งาน ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

พื่อจาย ปนคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ไม้ถพื้น ไม้ วาด ฯลฯ
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คาอา าร ริม (นม)

จานวน

315,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย
- คาอา าร ริม (นม) ตั้งไว้ 229,944.- บาท พื่อจาย ปนคา
อา าร ริม (นม) า รับนั รียนตั้ง ตระดับ ด็ อนุบาล-ป.6
ของ รง รียนใน ขตพื้นที่ตาบลนาปง รวม 2 ง จานวน 260
วันทา าร ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 2
น้า 35)
- คาอา าร ริม (นม) ตั้งไว้ 67,067.- บาท พื่อจาย ปนคา
อา าร ริม (นม) า รับ ด็ ล็ ศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านมวง
ใ ม จานวน 260 วันทา าร ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
ที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 1 น้า 35)
-คาอา าร ริม (นม) ตั้งไว้ 18,135.- บาท พื่อจาย มทบคา
อา าร ริม (นม) า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านมวงใ ม ละนั
รียนใน ขตพื้นที่องค ารบริ าร วนตาบลนาปง ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลว 19
มิถุนายน 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 2 น้า 35)
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผนดิ

ปร รมตาง ๆ
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งบลงทุน

รวม

21,300 บาท

รวม

21,300 บาท

จานวน

17,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงาน านั
งาน (จอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) ดยมีคุณลั ษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 น
ลั (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 3.1 GHz รือดี วา จานวน 1 นวย
- มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มีขนาดไม
น้อย วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 120 GB จานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว จานวน 1 นวย
คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ
จานวน

4,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ บบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

856,000 บาท

รวม

856,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
ครง ารคายคณิตศา ตร
พื่ออุด นุน รง รียนนานนคร ครง ารคายคณิตศา ตร
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 12 น้า 48)
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ครง ารคายภาษาตางประ ทศ(ภาษาอัง ฤษ ละภาษีจีน)

จานวน

25,000 บาท

พื่ออุด นุน รง รียนนานนคร ครง ารคายภาษาตาง
ประ ทศ (ภาษาอัง ฤษ ละภาษาจีน)
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 10 น้า 48)
ครง ารคายวิทยาศา ตร

จานวน

10,000 บาท

พื่ออุด นุน รง รียนนานนคร ครง ารคายวิทยาศา ตร
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2562 ลาดับที่ 9 น้า 48)
ครง ารจัด าครจ้าง อน

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่ออุด นุน รง รียนนานนคร ครง าร ปิดบ้านวิชา าร ละ าร
ขงขันทั ษะวิชา าร รง รียนนานนคร
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 8 น้า 48)
ครง ารศึ ษา ลง รียนร้ทางธรรมชาติ ละค้นคว้าวิทยาศา ตร จานวน

30,000 บาท

พื่ออุด นุน รง รียนบ้านมวงใ ม ครง ารจัด าครจ้าง อน ตาม
นัง ือ รง รียนบ้านมวงใ ม ที่ ศธ 04080.224/118 ลว 13
มิถุนายน 2562
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 33 น้า 49)
ครง าร ปิดบ้านวิชา าร ละ ขงขันทั ษะวิชา าร รง รียนนาน
นคร

พื่อจาย
1.อุด นุน รง รียนบ้านมวงใ ม ครง าร ลง รียนร้ทาง
ธรรมชาติ ละค้นคว้าวิทยาศา ตร จานวน 20,000.- บาท ตาม
นัง ือ รง รียนบ้านมวงใ ม ที่ ศธ 04080.224/100 ลว 13
มิถุนายน 2562
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 35 น้า 49)
2.อุด นุน รง รียนบ้านน้าลัด บ น ครง าร ลง รียนร้ทาง
ธรรมชาติ ละค้นคว้าวิทยาศา ตร จานวน 10,000.- บาท ตาม
นัง ือ รง รียนบ้านน้าลัด บ น ที่ ศธ 04080.220/36 ลว 13
มิถุนายน 2562
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 20 น้า 49)
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ครง าร ง ริมนิ ัยรั ารอาน

จานวน

20,000 บาท

พื่ออุด นุน รง รียนนานนคร ครง าร ง ริมนิ ัยรั ารอาน
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 13 น้า 48)
ครง ารอนุรั ษ ละ ืบ านดนตรีพื้นบ้าน( ะล้อ ซอ ปิน)

จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ครง ารอนุรั ษ ละ ืบ านดนตรีพื้นบ้าน( ะ
ล้อ ซอ ปิน)
ตาม นัง ือ รง รียนบ้านมวงใ ม ที่ศธ04080.224/100 ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2562
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 39 น้า 50)
อุด นุน รง รียนบ้านน้าลัด - บ น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

380,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบลนาปง ครง ารธรรม
ัญจรบวรรม ย็น
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 32 น้า 41)
ครง ารประ พณียี่ ปง
จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปนคาอา าร ลางวันใ ้ นั รียน รง รียน ัง ัดคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐานใน ขต อบต.นาปง ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว 19
มิถุนายน 2561
อุด นุน รง รียนบ้านมวงใ ม
พื่อจาย ปนคาอา าร ลางวันใ ้ นั รียน รง รียน ัง ัดคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐานใน ขต อบต.นาปง ตาม นัง ือดวน
ที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561

งินอุด นุน อ ชน
ครง ารธรรม ัญจรบวรรม ย็น

พื่อจาย ปน งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบลนาปง ครง ารประ
พณียี่ ปง
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 1 น้า 39)
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ครง ารประ พณี าม ปง

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบลนาปง ครง ารประ
พณี าม ปง
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 31 น้า 41)
ครง ารประ พณี ี่ ปง
จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุน ภาวัฒนธรรม ครง าร นับ นุน ง ริม
ประ พณี ี่ ปง
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 11 น้า 39)
ครง าร ง ริมประ พณี ้า ปง
จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุน ภาวัฒนธรรมตาบลนาปง ครง าร นับ
นุน ง ริมประ พณี ้า ปง
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 4 น้า 39)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

253,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

253,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

253,600 บาท

จานวน

253,600 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
ครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย
1. พื่อจาย ปนคา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับ ด็ วัย 3-5
ปี จานวน 430.- บาท/คน/ปี ปน งินจานวน 8,600.- บาท ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 27 น้า 28)
2. พื่อจาย ปนคา ครื่อง บบนั รียน า รับ ด็ วัย 3-5
ปี จานวน 300.- บาท/คน/ปี ปน งินจานวน 6,000.- บาท ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว
วันที1่ 9 มิถุนายน 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 26 น้า 27)
3. พื่อจาย ปนคาจัด าร รียน าร อน/ราย ัว า รับ ด็ วัย 2-5
ปี จานวน 1,700.- บาท/คน/ปี ปน งินจานวน 59,500
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.- บาท ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274
ลว วันที่ 19 มิถุนายน 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 23 น้า 28)
4. พื่อจาย นัง ือ รียน า รับ ด็ วัย 3-5 ปี จานวน 200
.- บาท/คน/ปี ปน งินจานวน 4,000.- บาท ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว วันที่ 19
มิถุนายน 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 24 น้า 28)
5. พื่อจาย ปนคาอา าร ลางวันของ ด็ ประจาศนยพัฒนา ด็
ล็ ประจาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 245 วัน อัตราวัน
ละ 20.- บาท/คน/วัน จานวน 35 คน ปน งินจานวน 171,500
.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 3 น้า 35)
6. พื่อจาย ปนคาอุป รณ าร รียน า รับ ด็ วัย 3-5
ปี จานวน 200.-บาท/คน/ปี ปน งินจานวน 4,000. -บาท ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว
วัน 19 มิถุนายน 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 25 น้า 28)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

173,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

53,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

53,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ครง าร ารวจข้อมล ัตว ละขึ้นทะ บียน ัตว
พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง าร ารวจข้อมลจานวน ัตว ละขึ้น
ทะ บียน ัตว ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท.0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
( ผนพัฒนา ้าปี 2565-2565 ลาดับที่ 54 น้า 32)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
ครง าร ้ไข ละป้อง ันปญ ายา พติด
พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง าร ้ไข ละป้อง ันปญ ายา พติด
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 1 น้า 35)
ครง ารควบคุม ละป้อง ัน รคพิษ ุนัขบ้า
พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง ารควบคุม ละป้อง ัน รคพิษ ุนัขบ้า
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 6 น้า 29)
ครง ารประชาชนรวมใจ ย ขยะในครัว รือน
พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง ารประชาชนรวมใจ ย ขยะในครัว
รือน
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 22 น้า 30)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
ครง ารควบคุม รคมาลา รีย ของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราช ุมารี
พื่ออุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 2 ครง ารควบคุม รค
มาลา รีย ของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช
ุมารี
ตาม นัง ือที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ครง ารชวยลด ารติด อด จา ม ล ภา าชาดไทย พระ จ้า
วรวงศ ธอ พระองค จ้า ม วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พื่ออุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 4 ครง ารชวยลด าร
ติด อด จา ม ล ภา าชาดไทย พระ จ้าวรวงศ ธอ พระองค
จ้า ม วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตาม นัง ือที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ครง ารปรับปรุงภาวะ ภชนา าร ละ ุขภาพ ด็ ของ ม ด็จพระ
ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
พื่ออุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 1 ครง ารปรับปรุง
ภาวะ ภชนา าร ละ ุขภาพ ด็ ของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี ตาม นัง ือที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 ร ฎาคม 2561
ครง ารพัฒนาระบบ ุขาภิบาลใน รง รียน ละชุมชน ของ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี
พื่ออุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 3 ครง ารพัฒนาระบบ
ุขาภิบาลใน รง รียน ละชุมชน ของ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีตาม นัง ือที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 ร ฎาคม 2561
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ครง าร ุขภาพ คลื่อนที่ ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่ออุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 6 ครง าร ุขภาพ
คลื่อนที่ ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัคร
ราช ุมารี ตาม นัง ือที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
ร ฎาคม 2561
ครง ารอบรมปฐมพยาบาล บื้องต้น
พื่ออุด นุนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 5 ครง ารอบรมปฐม
พยาบาล บื้องต้น ตาม นัง อื ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
ร ฎาคม 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
ครง ารชวย ลือประชาชน ละบรร ทา าธารณภัยผ้ประ บภัย
พิบัติ
พื่อจาย ปนคาชวย ลือประชาชน ยียวยา ละฟื้นฟ ลัง ิด ตุ
าธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ป้อง ัน ละระงับ รคติดตอ ชวย
ลือ ษตร รผ้มีรายได้น้อย ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ละฉบับที่
้ไข พิ่ม ติม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,479,060 บาท

รวม

783,060 บาท

รวม

783,060 บาท

จานวน

581,640 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

150,360 บาท

จานวน

9,060 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือนใ ้พนั งาน วนท้องถิ่น 2 อัตรา จานวน 12
ดือน ดังนี้
1.ผ้อานวย าร องชาง จานวน 1 ตา นง
2.นายชาง ยธา จานวน 1 ตา นง

งินประจาตา นง
พื่อจาย ปน งินประจาตา นงใ ้ พนั งาน วน
ตาบล ตา นงผ้อานวย าร องชาง จานวน 1 อัตราๆละ 3,500
.- บาท/ ดือน

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปนคาจ้างใ ้ พนั งานจ้างตา นงผ้ชวยชาง
ยธา จานวน 1 อัตรา

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ปนคาครองชีพใ ้ พนั งานจ้างตา นง ผ้ชวยชาง
ยธา จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวม

695,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

440,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

96,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาชางไฟฟ้า
พื่อจาย ปนคาจ้าง มาชางไฟฟ้า ใน านั งานองค ารบริ าร
วนตาบล ดือนละ 9,000.- บาท จานวน 12 ดือน
คาจ้าง มาพนั งานขับรถ
พื่อจาย ปนคาจ้าง มาพนั งานขับรถ ระ ช้าไฟฟ้า ดือน
ละ 8,000.- บาท จานวน 12 ดือน
คาจ้าง มาพนั งาน บน้า
พื่อจาย ปนคาจ้าง มาพนั งาน บน้า ดือนละ 8,000
.- จานวน 12 ดือน
คาธรรม นียม ละคาลงทะ บียนตางๆ
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตาบล
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ปนคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร า รับ ปน คา
บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คาที่พั ละคาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทาง
ไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน วนตาบล
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คาบารุงรั ษาซอม ซมทรัพย ินตางๆ ภายใน านั งาน ฯลฯ

จานวน

100,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,001,000 บาท

รวม

189,000 บาท

คาจัดซื้อ ล้องวัดมุม

จานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ ล้องวัดมุม พื่อใช้ในงาน ารวจ อง
ชาง องค ารบริ าร วนตาบลนาปง
คาจัดซื้อ ครื่อง GPS

จานวน

30,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่อง า นดพิ ัดพื้นที่ ใช้ในงาน ารวจ อง
ชาง องค ารบริ าร วนตาบลนาปง
คาจัดซื้อไม้อ่านระดับ

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปนคาบารุงรั ษาซอม ซมทรัพย ินตางๆ ภายใน านั
งาน ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
" พื่อจาย ปนคาซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
พื่อจาย ปนคาวั ดุไฟฟ้าตาง ๆ ชน ายไฟ ลอดไฟ ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ปนคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน ผนดิ

ปร รมตาง ๆ

วั ดุอื่น
พื่อจาย ปนคาวั ดุ อุป รณ ประปา ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ารวจ

พื่อจาย ปนคาไม้อานระดับ พื่อใช้ในงาน ารวจ อง
ชาง องค ารบริ าร วนตาบลนาปง
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดา ชนิด Network า รับ ระดาษ จานวน
ขนาด A3

54,000 บาท

พื่อจาย ปนคา ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network า รับ ระดาษขนาด A3 ดยมีคุณลั ษณะ
ดังนี้
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 35 น้า
ตอนาที(ppm)
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A3 ไมน้อย วา 18 น้า
ตอนาที(ppm)
- มี นวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อย วา 256 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
บบ 10/100 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย
วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 250 ผน
- ามารถใช้ได้ ับ A3, A4, Letter, Legal ละ Custom
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

50,000 บาท

รวม

812,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปนคาปรับปรุงซอม ซม ถานี บน้าด้วยพลังไฟฟ้า ัวนา
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 56 น้า 14)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
ครง าร อ ร้าง ทลาน ค ล.อบต.นาปง
พื่อจายคา ครง าร อ ร้าง ทลาน ค ล.อบต.นาปง
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 37 น้า 12)
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ครง าร อ ร้างศนย าธารณ ุขมลฐานชุมชนประจา มบ้าน มที่ จานวน
3
พื่อจาย ปนคา ครง าร อ ร้างศนย าธารณ ุขมลฐานชุมชน
ประจา มบ้าน มที่ 3 ขนาด ว้าง 7.00 มตร ยาว 8.00 มตร
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 20 น้า 10)
ครง ารปรับปรุงอาคาร านั งาน อบต.นาปง

432,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

คาออ บบ คาควบคุมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย จานวน
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง

80,000 บาท

พื่อจายคา ครง ารปรับปรุงอาคาร านั งาน อบต.นาปง
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 1 น้า 8)
คาออ บบ คาควบคุมงานที่จายใ ้ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง

พื่อจาย ปน คาออ บบ คาควบคุมงานที่จายใ ้
อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ
ร้าง ระ บียบตาม ฎ ระทรวง ารคลัง รื่อง าร า นดอัตราคา
จ้างผ้ใ ้บริ ารงานจ้างออ บบ รือควบคุมงาน อ ร้าง พ.ศ
.2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

18,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

18,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

18,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

วั ดุยานพา นะ ละขน ง
พื่อจาย ปนคาจัดซื้อ รวยจราจร จานวน 30 อันๆ
ละ 600 บาท พื่อใช้ในงานจราจร องค ารบริ าร วนตาบลนา
ปง
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

32,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

32,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

32,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย
1. ครง ารดา นิน ารตามมาตร าร ารลดอุบัติ ตุทางถนนใน
ชวง ทศ าลปีใ มประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 6,000
.-บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 3 น้า 37)
2. ครง ารดา นิน ารตามาตร าร ารลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง
ทศ าล ง รานตประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 6,000
.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 6 น้า 37)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จาย พื่อ ง ริม นับ นุน ารจัดทา ผนชุมชน ละ ผน
พัฒนาท้องถิ่น
พื่อจาย ปนคาใช้จาย ง ริม นับ นุน ารจัดทา ผน
ชุมชน ละ ผนพัฒนาท้องถิ่น พื่อนาข้อมลมาจัดทา ปน ผน
พัฒนาท้องถิ่น ละจัด วทีประชาคม พื่อ ง ริม ารมี วนรวม
ของประชาชนใน ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่น
ครง าร "ร้รั ามัคคี พล มืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย"
พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง าร ร้รั ษ ามัคคี พล มืองดี ตามวิถี
ประชาธิปไตย

น้า : 33/38

วันที่พิมพ : 16/12/2562 13:34:34

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

105,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

55,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

55,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย
1.คาใช้จายใน าร ง ริมคุณธรรม ละจริยธรรมใ ้ พนั งาน
วนตาบล ละล จ้าง จานวน 5,000.- บาท
2.คาใช้จายใน ารจัดงานรัฐพิธี งานวัน าคัญของทางราช าร ละ
ประ พณีตาง ๆ ตั้งไว้ 45,000.-บาท พื่อจาย ปนคาจัดงานรัฐ
พิธี งานวัน าคัญของทางราช าร ละประ พณีตาง ๆ

งินอุด นุน วนราช าร
ครง ารจัดงาน ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระ จ้าอย ัว นื่องในม า
มงคล ฉลิมพระชนมพรรษา 28 ร ฎาคม

พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียงตาม
ครง ารจัดงานวัน ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระ จ้าอย ัว นื่องใน
ม ามงคล ฉลิมพระชนมพรรษา 28 ร ฎาคม
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 54 น้า 51)
ครง ารจัดงาน ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรม จานวน
ราชินีนาถ ในรัช าลที่ 9 นื่องในม ามงคล ฉลิมพระชนมพรรษา 12
ิง าคม
พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียงตาม
ครง ารจัดงาน ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระ
บรมราชินีนาถในรัช าลที่ 9 นื่องในม ามงคล ฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 ิง าคม
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 44 น้า 50)

10,000 บาท
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ครง ารจัดงานพิธี นื่องในวันคล้ายวันพระราช มภพ พระบาท ม
ด็จพระปรมินทรม าภมิพลอดุลย ดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วัน
พอ งชาติ(วันที่ 5 ธันวาคม)

จานวน

พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียงตาม
ครง ารจัดงานพิธี นื่องในวันคล้ายวันพระราช มภพ พระบาท
ม ด็จพระปรมินทรม าภมิพลอดุลย ดช บรมนาถบพิตร/วัน
ชาติ/วันพอ งชาติ (วันที่ 5 ธันวาคม)
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 57 น้า 51)
ครง ารจัดงานพิธี นื่องในวันคล้ายวัน วรรคตพระบาท ม ด็จพระ จานวน
ปรมินทรม าภมิพลอดุลย ดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

5,000 บาท

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ
พียง ครง ารจัดงานรัฐพิธี นื่องในวันคล้ายวัน วรรคตพระบาท
ม ด็จพระปรมินทรม าภมิพลอดุลย ดช บรมนาถบพิตร 13
ตุลาคม
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 42 น้า 50)
ครง ารจัดงานรัฐพิธีวันพระบาท ม ด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา ล
ม าราช วันที่ระลึ ม าจั รีบรมราชวงศ 6 มษายน
พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ
พียง ครง ารจัดงานรัฐพิธีวันพระบาท ม ด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬา ล ม าราช วันที่ระลึ ม าจั รีบรมราชวงศ 6 มษายน
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 58 น้า 51)
ครง ารจัดงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ า นดใ ้จัด
พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียงตาม
ครง ารจัดงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ า นดใ ้จัด
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 60 น้า 51)
ครง ารจัดงานวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา
พัชร ุธาพิมลลั ษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน
พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียงตาม
ครง ารจัดงานพิธี นื่องในวัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระ
นาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณพระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 61 น้า 51)

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

น้า : 35/38

วันที่พิมพ : 16/12/2562 13:34:34

ครง ารจัดงานวางพวงมาลาถวายราช ั าระ ม ด็จพระปิยม า
ราช นื่องในวันปิยม าราช 23 ตุลาคม

จานวน

5,000 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

130,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียงตาม
ครง ารจัดงานวางพวงมาลาถวายราช ั าระ ม ด็จพระปิยม า
ราช นื่องในวันปิยม าราช 23 ตุลาคม
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 41 น้า 50)
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
ครง าร ขงขัน ีฬาตาบลนาปง ประจาปีงบประมาณ 2563
พื่อจาย ปนคาใช้จาย ครง าร ขงขัน ีฬาตาบลนาปง ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน 25,000.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 7 น้า 33)
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ปนคาวั ดุ ีฬา ฯลฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
พื่อจาย
1.คาใช้จาย ครง ารจัดงานประ พณี ปงไ ว้ าพระธาตุ ช
้ง จานวน 60,000 บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 7 น้า 39)
2.คาใช้จายตาม ครง ารประ พณี ง รานต ละรดน้าดา ัวผ้ ง
อายุตาบลนาปง จานวน 60,000.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 33 น้า 41)
3.คาใช้จาย ครง าร ลอ ทียนพรรษา จานวน 10,000.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 27 น้า 41)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

54,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

54,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

54,000 บาท

จานวน

54,000 บาท

รวม

9,188,180 บาท

รวม

9,188,180 บาท

รวม

9,188,180 บาท

จานวน

60,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
ครง ารจัด ิจ รรมอนุรั ษประ พณีวัฒนธรรม จ.นาน
พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ้ที่ทา ารป ครองอา ภอภ พียง ตาม
ครง ารจัด ิจ รรมอนุรั ษประ พณีวัฒนธรรม จ.นาน (งาน
ประจาปีของดี มืองนาน)
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 62 น้า 52)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- พื่อจาย ปนคาใช้จายศนยบริ าร ละถายทอด ทค น ลยี าร
ษตรตาบลนาปง ตาม ครง ารพัฒนาศนยบริ ารถายทอด
ทค น ลยี าร ษตรตาบลนาปง จานวน 24,000.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 11 น้า 25)
- พื่อจาย ปนคาใช้จายศนยบริ าร ละถายทอด ทค น ลยี าร
ษตรตาบลนาปง ตาม ครง ารลดความ ี่ยง ษตร รจา าร
ระบาดของศัตรพืช จานวน 30,000.- บาท
( ผนพัฒนา ้าปี 2561-2565 ลาดับที่ 17 น้า 25)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมใน วนของนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง ดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน
.จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
ม ราคม 2557
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บี้ยยังชีพผ้ งอายุ

จานวน

6,912,000 บาท

จานวน

1,584,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

240,160 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

138,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.) ในอัตราร้อยละ 1 บาท ของประมาณ ารรายรับไม
รวม งินอุด นุน ตาม นัง ือ านั งาน องทุนบา น็จบานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 .ค.2559
งินบา น็จบานาญข้าราช ารถาย อน
จานวน

39,800 บาท

พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ งอายุ จานวน 820
คน จานวน
12 ดือน
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยผ้พิ าร จานวน 165
คน จานวน 12 ดือน
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
พื่อจาย ปน งิน ง คราะ บี้ยผ้ติด ชื้อ อด จานวน 7 คน ๆ
ละ 500.-บาท / ดือน จานวน 12 ดือน

ารองจาย
พื่อจาย ปนคาชวย ลือบรร ทา าธารณภัย ในดขตองค าร
บริ าร วนตาบลนาปง
รายจายตามข้อผ พัน
มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ
พื่อจาย มทบ องทุนปลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่องค ารบริ าร วนตาบลนาปง

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)

พื่อจาย ปน งินบา น็จบานาญข้าราช ารถาย อนที่ ษียณอายุ
ราช าร
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งินบา น็จล จ้างประจา
พื่อจาย ปน งินบา น็จล จ้างประจาถาย อนที่ ษียณอายุ
ราช าร

จานวน

112,220 บาท

