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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาปง

อําเภอ ภูเพียง   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,782,820 บาท

งบบุคลากร รวม 5,695,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลนา
ปง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400.- บาท/เดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาปง จํานวน 2 อัตราๆ
ละ 11,220.- บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 7,200.-บาท/เดือน
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน
1.ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆละ 11,220.-บาท/เดือน รวมเปนเงิน 134,640.- บาท
2.ตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆละ 9,180.-บาท/เดือน รวมเปนเงิน 110,160.-บาท/เดือน
3.ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10
 อัตราๆละ 7,200.-บาท/เดือน รวมเปนเงิน 864,000.- บาท
4.ตําแหนงเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200.-บาท/เดือน รวมเปนเงิน 86,400.- บาท
    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,815,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,986,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้พนักงานสวนท้องถิ่น 7 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2.หัวหน้าสํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตรา
3.นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
4.นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
6.นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
7.นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
8.นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 7,000.-บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานดังนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,000
.-บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงินจํานวน 84,000.-บาท
2.หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 42,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 597,960 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
2.พนักงานขับรถยนต จํานวน 3 ตําแหนง
    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,060 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างดังนี้
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
2.พนักงานขับรถยนต จํานวน 3 ตําแหนง
    

วันที่พิมพ : 17/2/2564  10:28:03 หน้า : 3/38



งบดําเนินงาน รวม 3,044,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจาย 
1.ประเภทเงินรางวัลสวนแบงคาปรับจราจรตั้งไว้ 2,000
.-บาท เพื่อจายเปนคารางวัลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจในคดีจับกุมผู้กระทําผิดกฎจราจรทางบก พ.ศ.2522
2.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตั้งไว้ 70,000.- บาท แยกเปน
   -คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จํานวน 20,000
.- บาท
   -คาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลา จํานวน 10,000.- บาท
   -คาเบี้ยเลี้ยง อปพร.ในการปฏิบัติงานด้านตางๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย จาก อบต.นาปง จํานวน 30,000.- บาท
   -คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย,ละเมิด, ฯลฯ
 จํานวน 10,000.- บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน ให้พนักงานสวนตําบล 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนงปลัดองคบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
2.ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
3.นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนท้องถิ่น
และผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     

ค่าใช้สอย รวม 1,455,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย    องคการบริหาร
สวนตําบลนาปง จํานวน 4 คนๆละ 9,000
. -บาท/เดือน/คน จํานวน 12 เดือน

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาตรวจเชคทําความสะอาดเครื่องปรับ
อากาศ  คาจ้างเหมาตัดหญ้า ฯลฯ

คาจ้างเหมาพนักงานต้อนรับ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาพนักงานต้อนรับ เดือนละ 9,000.- บาท
จํานวน 12 เดือน

คาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล ผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจาย
-เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งไว้ 20,000.- บาท

วันที่พิมพ : 17/2/2564  10:28:03 หน้า : 5/38



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการรับเสด็จ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการรับเสด็จ

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ประจําหนวยเลือกตั้ง 
คาป้าย คาประชาสัมพันธ  คาถายเอกสาร แบบพิมพ คาฝึก
อบรม  คาวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ 
คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
แกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของ อปท.

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการแกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ของ อปท.ให้เปนไปตามกฎหมายและระเบียบของ
ราชการ
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 3  หน้า 36 )
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โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการพัฒนาการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ การจัดทํา
แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ 
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่  2 หน้า 52)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม น้ํายา
ดับเพลิง น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตาง ๆ  เชน แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต ฯลฯ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นที่ใช้กับรถยนต
สวนกลาง รถกู้ชีพ  รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบ
น้ํา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว3523 ลว มิ.ย.2559

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทรายอะเบท และน้ํายาพนกําจัดแมลง เพื่อใช้กับ
เครื่องพนฝอยละเอียด อุปกรณตรวจหาสารเสพติดใน
ปสสาวะ วัคซีนป้องกันสุนัขบ้า ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชนใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสก โปรแกรมและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 845,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนา
ปง สถานีสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหัวนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาปง  ฯลฯ 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท โทรสาร รวมทั้งอินเตอรเน็ต
ตําบล สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาปง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณี
อากร แสตมป์ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 28,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart Card Reader) จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนก
ประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 700 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนก
ประสงค(Smar Card) ตามมาตราฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
-มีความเร็วสัญญานนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค(Smar Card)ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Vots และ 1.8 Volts ได้เปนอยาง
น้อย เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/0879 ลงวัน
ที่ 7 กุมภาพันธ 2562

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-เปนเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
-เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
-พร้อมใบมีด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา(คาประเมิน อบต.) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างที่ปรึกษา (คาประเมิน อบต.) ซึ่งไมเกี่ยวกับ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างหรือไมได้มาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,041,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,563,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,563,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,521,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น 4 อัตรา จํานวน 12
 เดือนดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง
2.นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
3.นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง
4.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหนง
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
    

งบดําเนินงาน รวม 462,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 357,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาปง เดือนละ 9,000
.-บาท จํานวน 12 เดือน
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คาจ้างเหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ  ในสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาปง เดือนละ 9,000.- จํานวน 12
 เดือน
     

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

จํานวน 41,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อรองรับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 3 หน้า 52)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction หรือ LED 
สี โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 68,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจาย
-เปนคาใช้จายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งไว้ 20,000.- บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 44 หน้า 32)
-เปนคาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่า/หมอกควัน/ภัย
แล้ง 
ตั้งไว้ 20,000.- บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 49หน้า 32)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตถขึ้น
ไป เครื่องยนตเบนซิน ไฟ AC 220 โวตต 50 เฮริตซ
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 48 หน้า 32)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,725,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,149,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,149,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 647,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้พนักงานสวนท้องถิ่น 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2.ครูประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 3,500.- บาท จํานวน 12 เดือน 
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยาฐานะชํานาญการของครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมวงใหม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 435,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดัง
นี้
1.ตําแหนงผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง ผู้ชวยครู จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 698,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 352,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาผู้ชวยนักวิชาการศึกษา ในสวนกองการ
ศึกษา เดือนละ 9,000.- บาท จํานวน 12 เดือน

คาจ้างเหมาแมบ้านศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านมวงใหม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแมบ้านศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านมวงใหม

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 62

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจาย
1.เปนคาใช้จายตามโครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติตําบล
นาปง ประจําปี 2562 จํานวน 40,000.-บาท
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2565 ลําดับที่ 8 หน้า27)
2.เปนคาใช้จายในการทัศนศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จํานวน 40,000.- บาท
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 34)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล

ค่าวัสดุ รวม 346,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรโขง แบบสายสะพายไหล ขนาดไมน้อย
กวา 15 วัตต จํานวน 2 เครื่อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ฯลฯ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 315,200 บาท

เพื่อจาย 
- คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 229,944.- บาท เพื่อจายเปนคา
อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนตั้งแตระดับเด็กอนุบาล-ป.6
 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนาปง รวม 2 แหง จํานวน 260
 วันทําการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561
 (แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่  2
  หน้า 35)               
       
- คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 67,067.- บาท เพื่อจายเปนคา
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านมวง
ใหม จํานวน 260 วันทําการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่  1 หน้า 35)   

-คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 18,135.- บาท เพื่อจายสมทบคา
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านมวงใหมและนัก
เรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาปง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลว 19
 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่  2  หน้า 35)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรมตาง ๆ
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

งบเงินอุดหนุน รวม 856,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 856,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการคายคณิตศาสตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนนานนคร โครงการคายคณิตศาสตร
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 12 หน้า 48)
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โครงการคายภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษีจีน) จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนนานนคร โครงการคายภาษาตาง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 10 หน้า 48)

โครงการคายวิทยาศาสตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนนานนคร โครงการคายวิทยาศาสตร
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2562 ลําดับที่ 9 หน้า 48)

โครงการจัดหาครูจ้างสอน จํานวน 150,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านมวงใหม โครงการจัดหาครูจ้างสอน ตาม
หนังสือโรงเรียนบ้านมวงใหม ที่ ศธ 04080.224/118 ลว 13
 มิถุนายน 2562
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 33 หน้า 49)     

โครงการเปิดบ้านวิชาการและแขงขันทักษะวิชาการโรงเรียนนาน
นคร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนนานนคร โครงการเปิดบ้านวิชาการและการ
แขงขันทักษะวิชาการโรงเรียนนานนคร
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 8 หน้า 48)

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้ทางธรรมชาติและค้นคว้าวิทยาศาสตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจาย
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านมวงใหม โครงการแหลงเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติและค้นคว้าวิทยาศาสตร จํานวน 20,000.- บาท ตาม
หนังสือโรงเรียนบ้านมวงใหม ที่ ศธ 04080.224/100 ลว 13
 มิถุนายน 2562
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 35 หน้า 49)

2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ําลัดสบแกนโครงการแหลงเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติและค้นคว้าวิทยาศาสตร จํานวน 10,000.- บาท ตาม
หนังสือโรงเรียนบ้านน้ําลัดสบแกน ที่ ศธ 04080.220/36 ลว 13
 มิถุนายน 2562
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 20 หน้า 49)
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โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนนานนคร โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 13 หน้า 48)

โครงการอนุรักษและสืบสานดนตรีพื้นบ้าน(สะล้อ ซอ ปิน) จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการอนุรักษและสืบสานดนตรีพื้นบ้าน(สะ
ล้อ ซอ ปิน)
ตามหนังสือโรงเรียนบ้านมวงใหม  ที่ศธ04080.224/100 ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2562
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 39 หน้า 50)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ําลัด - สบแกน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันให้แกนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต อบต.นาปง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว 19
 มิถุนายน 2561

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมวงใหม จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันให้แกนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต อบต.นาปง ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิถุนายน 2561
   

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการธรรมสัญจรบวรรมเย็น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาปง โครงการธรรม
สัญจรบวรรมเย็น
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 32 หน้า 41)

โครงการประเพณียี่เปง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาปง โครงการประ
เพณียี่เปง
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 1 หน้า 39)
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โครงการประเพณีสามเปง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาปง โครงการประ
เพณีสามเปง
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 31 หน้า 41)

โครงการประเพณีสี่เปง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนสงเสริม
ประเพณีสี่เปง
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 11 หน้า 39)

โครงการสงเสริมประเพณีห้าเปง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาปง โครงการสนับ
สนุนสงเสริมประเพณีห้าเปง
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 4 หน้า 39)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 253,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 253,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 253,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริการสถานศึกษา จํานวน 253,600 บาท

เพื่อจาย 
1.เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กวัย 3-5
 ปี จํานวน 430.- บาท/คน/ปี  เปนเงินจํานวน 8,600.- บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว
 วันที่ 19 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 27 หน้า 28)

2.เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กวัย 3-5
 ปี จํานวน 300.- บาท/คน/ปี เปนเงินจํานวน  6,000.- บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว
 วันที1่9 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 26 หน้า 27) 

3.เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน/รายหัวสําหรับเด็กวัย 2-5
 ปี จํานวน 1,700.- บาท/คน/ปี เปนเงินจํานวน 59,500
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.- บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 
ลว วันที่ 19 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 23 หน้า 28) 
    
4.เพื่อจายหนังสือเรียน สําหรับเด็กวัย 3-5 ปี จํานวน 200
.- บาท/คน/ปี เปนเงินจํานวน 4,000.- บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว วันที่ 19
 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 24 หน้า 28) 

5.เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันของเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กประจําองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 245 วัน อัตราวัน
ละ 20.- บาท/คน/วัน จํานวน 35 คน เปนเงินจํานวน 171,500
.- บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 3 หน้า 35) 

6.เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กวัย 3-5
 ปี จํานวน 200.-บาท/คน/ปี เปนเงินจํานวน 4,000. -บาท ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว
 วัน 19 มิถุนายน 2561
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 25 หน้า 28) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 173,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท.0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(แผนพัฒนาห้าปี 2565-2565 ลําดับที่ 54 หน้า 32)     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแก้ไขและป้องกันปญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการแก้ไขและป้องกันปญหายาเสพติด
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 35)     

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 6 หน้า 29)     

โครงการประชาชนรวมใจแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการประชาชนรวมใจแยกขยะในครัว
เรือน
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 22 หน้า 30)
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   
ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศเธอ พระองคเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 โครงการชวยลดการ
ติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตามหนังสือที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 โครงการสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 โครงการอบรมปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยผู้ประสบภัย
พิบัติ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือประชาชน เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
สาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันและระงับโรคติดตอ ชวย
เหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,479,060 บาท

งบบุคลากร รวม 783,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 783,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 581,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้พนักงานสวนท้องถิ่น 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง
2.นายชางโยธา จํานวน 1 ตําแหนง
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500
.- บาท/เดือน
    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,360 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยชาง
โยธา จํานวน 1 อัตรา
  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,060 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างตําแหนง ผู้ชวยชาง
โยธา จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 695,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาชางไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาชางไฟฟ้า ในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 9,000.- บาท จํานวน 12 เดือน   

คาจ้างเหมาพนักงานขับรถ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาพนักงานขับรถ กระเช้าไฟฟ้า เดือน
ละ 8,000.- บาท  จํานวน 12 เดือน

คาจ้างเหมาพนักงานสูบน้ํา จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาพนักงานสูบน้ํา เดือนละ 8,000
.- จํานวน  12 เดือน

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
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คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆ ภายในสํานักงาน ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตางๆ ภายในสํานัก
งาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนดิสก โปรแกรมตาง ๆ 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ประปา ฯลฯ
 

งบลงทุน รวม 1,001,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 189,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อกล้องวัดมุม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกล้องวัดมุม เพื่อใช้ในงานสํารวจ กอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลนาปง

คาจัดซื้อเครื่อง GPS จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องกําหนดพิกัดพื้นที่ ใช้ในงานสํารวจ กอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลนาปง

คาจัดซื้อไม้อ่านระดับ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไม้อานระดับ เพื่อใช้ในงานสํารวจ กอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลนาปง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนคา เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 35 หน้า
ตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที(ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําด้วยพลังไฟฟ้าหัวนา 
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 56 หน้า 14)     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 812,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างเทลาน คสล.อบต.นาปง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการกอสร้างเทลาน คสล.อบต.นาปง
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 37 หน้า 12)
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โครงการกอสร้างศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบ้าน หมูที่ 
3

จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสร้างศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ประจําหมูบ้าน หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 20 หน้า 10)

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.นาปง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.นาปง
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 1 หน้า 8)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง ระเบียบตามกฎกระทรวงการคลัง เรื่องการกําหนดอัตราคา
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ
.2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 18,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกรวยจราจร จํานวน 30 อันๆ
ละ 600 บาท เพื่อใช้ในงานจราจร องคการบริหารสวนตําบลนา
ปง
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 32,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจาย
1.โครงการดําเนินการตามมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลปีใหมประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 6,000
.-บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 3 หน้า 37)
2.โครงการดําเนินการตามาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานตประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 6,000
.- บาท   
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 6 หน้า 37)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และแผน
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเปนแผน
พัฒนาท้องถิ่น และจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ "รู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ รู้รักษสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถี
ประชาธิปไตย
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจาย
1.คาใช้จายในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แกพนักงาน
สวนตําบลและลูกจ้าง จํานวน 5,000.- บาท

2.คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญของทางราชการและ
ประเพณีตาง ๆ ตั้งไว้ 45,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดงานรัฐ
พิธี งานวันสําคัญของทางราชการและประเพณีตาง ๆ 

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียงตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 54 หน้า 51)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียงตาม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 44 หน้า 50)
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โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วัน
พอแหงชาติ(วันที่ 5 ธันวาคม)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียงตาม
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/วัน
ชาติ/วันพอแหงชาติ (วันที่ 5 ธันวาคม)
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 57 หน้า 51)

โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภู
เพียง โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13
 ตุลาคม 
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 42 หน้า 50)     

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ 6 เมษายน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภู
เพียง โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ 6 เมษายน     
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 58 หน้า 51) 

โครงการจัดงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้จัด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียงตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้จัด 
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 60 หน้า 51)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียงตาม
โครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 61 หน้า 51)
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โครงการจัดงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหา
ราช เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียงตาม
โครงการจัดงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหา
ราช เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ลําดับที่ 41 หน้า 50)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลนาปง ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาตําบลนาปง ประจําปี
งบประมาณ 2563 จํานวน 25,000.- บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 7 หน้า 33)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ฯลฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจาย
1.คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีหกเปงไหว้สาพระธาตุแช
แห้ง  จํานวน 60,000 บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 7 หน้า 39)
2.คาใช้จายตามโครงการประเพณีสงกรานต และรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุตําบลนาปง จํานวน 60,000.- บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 33 หน้า 41)
3.คาใช้จายโครงการหลอเทียนพรรษา จํานวน 10,000.- บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 27 หน้า 41)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม จ.นาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอภูเพียง ตาม
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม จ.นาน (งาน
ประจําปีของดีเมืองนาน)
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 62 หน้า 52)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 54,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 54,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 54,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลนาปง ตามโครงการพัฒนาศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลนาปง จํานวน 24,000.- บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 11 หน้า 25)
-เพื่อจายเปนคาใช้จายศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลนาปง ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ
ระบาดของศัตรูพืช จํานวน 30,000.- บาท
(แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565  ลําดับที่ 17 หน้า 25)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,188,180 บาท

งบกลาง รวม 9,188,180 บาท
งบกลาง รวม 9,188,180 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก
.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,912,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 820
 คน จํานวน 
12 เดือน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,584,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยผู้พิการ จํานวน 165
 คน จํานวน 12 เดือน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส จํานวน 7 คน ๆ
 ละ 500.-บาท / เดือน จํานวน 12 เดือน
     

สํารองจาย จํานวน 240,160 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในดขตองคการ
บริหารสวนตําบลนาปง

รายจายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนปลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาปง
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 บาท ของประมาณการรายรับไม
รวมเงินอุดหนุน ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถายโอน จํานวน 39,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถายโอนที่เกษียณอายุ
ราชการ
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 112,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําถายโอนที่เกษียณอายุ
ราชการ
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