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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประ ําปี บประมาณ พ.ศ. 2563
อ

ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์

อํา ภอ นา พธิ์

ั วัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,703,920 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,019,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

1,879,920 บาท

ิน ดือนนาย /รอ นาย

ํานวน

514,080 บาท

ํานวน

42,120 บาท

ํานวน

42,120 บาท

ํานวน

86,400 บาท

ํานวน

1,195,200 บาท

พื่อ าย ปน ิน ดือน นาย อ ารบริ าร วนตําบล รอ นาย อ
บริ าร วนตําบล
นิ าตอบ ทนประ ําตํา น นาย /รอ นาย
พื่อ าย ปน าตอบ ทนประ ําตํา น อ นาย อ
ตําบล ละรอ นาย อ ารบริ าร วนตําบล
นิ าตอบ ทนพิ ศษนาย /รอ นาย

าร

ารบริ าร วน

พื่อ าย ปน าตอบ ทนพิ ศษ อ นาย อ ารบริ าร วนตําบล ละรอ
นาย อ ารบริ าร วนตําบล
ิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อ ารบริ าร วน
ตําบล
พื่อ าย ปน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วนตําบล
นิ าตอบ ทน มาชิ ภาอ รป รอ วนทอ ถิ่น
พื่อ าย ปน าตอบ ทนประธาน ภา รอ ประธาน ภา มาชิ ภา ละ
ล านุ าร ภาตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ิน าตอบ ทนนาย
อ ารบริ าร วนตําบล รอ นาย อ ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อ ารบริ าร วนตําบล รอ ประธาน ภาอ ารบริ าร วนตําบล มาชิ
ภาอ ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อ ารบริ าร วนตําบล ละ
ล านุ าร ภาอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554 ละที่ ไ พิ่ม ติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
พื่อ าย ปน ิน ดือน
ินประ ําตํา น

รวม

3,139,800 บาท

ํานวน

2,971,800 บาท

ํานวน

168,000 บาท

รวม

2,458,700 บาท

รวม

472,500 บาท

ํานวน

312,500 บาท

ํานวน

10,000 บาท

าราช าร วนทอ ถิ่น น ั ัด ํานวน 10 อัตรา

พื่อ าย ปน ินประ าํ ตํา น อ นั บริ าร านอ
ละ ัว นา วนราช าร
งบดาเนินงาน

ารบริ าร วนตําบล

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อ

รป รอ วนทอ ถิ่น

(1.1) าตอบ ทน พื่อ าย ปน ินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
ประ ําปีพนั าน วนตําบล ละ พนั าน า ตามภาร ิ พนั าน า ทั่ว
ไป
ํานวน 232,500 บาท
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย าร ํา นด ินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอัน ปนรา วัลประ ําปี พนั าน วนทอ ถิ่น
ปนราย ายอื่น อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
(1.2) าตอบ ทน ณะ รรม ารตรว รับพั ดุ ํานวน 30,000 บาท
-ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบ ทนบุ ล
รือ ณะ รรม าร
(1.3) าตอบ ทน า นาที่ น าร ลือ ตั้ ํานวน 50,000 บาท
าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
พื่อ าย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร ํา รับ าราช าร
วนทอ ถิ่น ละพนั าน า ที่ไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ านนอ วลา
ราช าร ละวัน ยุดราช าร
- ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562
ล วันที่ 15 พฤษภา ม 2550 รื่อ าร บิ าย าตอบ ทน น ารปฏิบัติ
ราช าร อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
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า ชาบาน

ํานวน

120,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

รวม

1,320,000 บาท

า ัดทําปายประ าศ, ปายประชา ัมพันธ, ปายรณร ปายบอ ต

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ปน า ัดทําปายประ าศ, ปายประชา ัมพันธ, ปายรณร
ปายบอ ต
า ัดทําปาย รือตัว นั ือ น าร ัด านตา ๆ

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ปน า ัดทําปาย รือตัว นั ือ น าร ัด านตา ๆ
า ัดทํา อ าร ผย พร ิ่ พิมพ

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ปน า ดั ทํา อ าร ผย พร ิ่ พิมพ
า า มาบริ าร น วน ํานวน 1 อัตรา

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน า ชาบาน ํา รับผูมี ิทธิ์ไดรับ
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย า ชาบาน อ าราช าร
วนทอ ถิ่น พ.ศ.2548 ละ ไ พิ่ม ติม
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อ าย ปน ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ผูมี ิทธิ์ไดรับ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตรพนั าน วนทอ ถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร

พื่อ าย ปน า า มาบริ าร น วน ํานวน 1 อัตรา
า า มาบริ าร มบานทํา วาม ะอาดที่ทํา ารอบต.นา พธิ์ ํานวน 1
อัตรา
พื่อ าย ปน า า มาบริ าร มบานทํา วาม ะอาดที่ทํา าร
อบต.นา พธิ์ ํานวน 1 อัตรา
า า มาบริ ารยามรั ษา วามปลอดภัยที่ทํา ารอบต.นา พธิ์ ํานวน 1
อัตรา
พื่อ าย ปน า า มาบริ ารยามรั ษา วามปลอดภัยที่ทํา าร
อบต.นา พธิ์ ํานวน 1 อัตรา
า ช ายอื่น ๆ ที่ าประ ภทราย ายนี้
พื่อ ปน า ช ายอื่น ๆ ที่ าประ ภทราย ายนี้
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าติดตั้ ระบบ ัญญาณอิน ตอร น็ต

ํานวน

5,000 บาท

พื่อ าย ปน าติดตั้ ระบบ ัญญาณอิน ตอร น็ต
าถาย อ าร า ย็บ นั ือ, าป นั ือ, ละ อบัญญัติตา ๆ

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติตา ๆ
าธรรม นียม, าล ทะ บียนตา ๆ
ํานวน

1,000 บาท

- พื่อ าย ปน าธรรม นียม าล ทะ บียนตา ๆ
าลา อัด ยายภาพ

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

40,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ
ราย าย ี่ยว ับ ารรับรอ ละพิธี าร
(2.1) า ลี้ย รับรอ น ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ํานวน 20,000
บาท
พื่อ าย ปน า ลี้ย รับรอ น ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล,
พิธี ปิด อา าร,พิธีทา ศา นา,รัฐพิธี
(2.2) า ลี้ย รับรอ น ารประชุม ภาทอ ถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ
อนุ รรม ารที่ไดรับ ต ตั้ ตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นั ือ ั่ าร
อ ระทรว ม าดไทย ํานวน 20,000 บาท
พื่อ าย ปน า ลี้ย รับรอ น ารประชุม ภาทอ ถิ่น รือ ณะ รรม าร
รืออนุ รรม ารที่ไดรับ ต ตั้ ตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือ นั ือ
ั่ าร อ ระทรว ม าดไทย

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
า ช าย น าร ัด าน ัดนิทรรศ าร ารประ วด ละ าร ันตา ๆ า
พว มาลา ชอดอ ไม นวัน ํา ัญ รือ น อ า ที่ ํา ปน ละมี วาม ํา ัญ า
อ วัญ อ รา วัล รือ ินรา วัล น ิ รรมตา ๆที่ ํา ปน ละ มาะ ม
พื่อ าย ปน า ช าย น าร ัด าน ัดนิทรรศ าร ารประ วด ละ าร
ันตา ๆ าพว มาลา ชอดอ ไม นวัน ํา ัญ รือ น อ า ที่ ํา ปน
ละมี วาม ํา ัญ า อ วัญ อ รา วัล รือ ินรา วัล น ิ รรมตา ๆ
ที่ ํา ปน ละ มาะ ม
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า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร

ํานวน

300,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

า ช าย น าร ลือ ตั้

ํานวน

250,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย น าร ลือ ตั้ ทนตํา น ที่วา
ร าร อบต. ลื่อนที่ บริ ารประชาชนพรอมประชา ัมพันธ อมูล าว าร
ละผล ารดํา นิน าน อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์

ํานวน

60,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน า บี้ย ลี้ย , าพา นะ, า ชาที่พั , าธรรม นียม/ าล
ทะ บียน ารอบรม ประชุม ัมมนา อ ณะผูบริ าร ภาอ ารบริ าร
วนตําบล พนั าน วนตําบล ละพนั าน า
า ช าย น ารรับ ด็
พื่อ าย ปน า ช าย น ารรับ ด็
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 109 ลําดับ 3

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร อบต. ลื่อนที่ บริ ารประชาชน
พรอมประชา ัมพันธ อมูล าว าร ละผล ารดํา นิน าน อ อ าร
บริ าร วนตําบลนา พธิ์ ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม
าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น าร ัด าน
าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ
อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 110 ลําดับ 8
ร าร ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็ พระ าอยู ัว นื่อ น อ า วัน ฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา
พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ฉลิมพระ ียรติ ม ด็ พระ าอยู ัว
ม าวชิราล รณบดินทร ทพยวรา ูร นื่อ น อ า วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา ชน า ัดซื้อธ ชาติ าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น าร ัด าน
าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา
อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 60 ลําดับ 1
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ร าร ฉลิมพระ ยี รติ ม ด็ พระนา า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรม
ราชชนนีพันปี ลว นื่อ น อ า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ํานวน

10,000 บาท

ร าร ฉลิมพระ ยี รติ ม ด็ พระนา า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรม ํานวน
ราชินี นื่อ น อ า วัน ฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา

10,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ฉลิมพระ ียรติ ม ด็ พระนา า ิริ ิติ์
พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปี ลว นื่อ น อ า วัน ฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา ชน า ัดซื้อธ ชาติ าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น าร ัด าน
าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา
อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 60 ลําดับ 3

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ฉลิมพระ ียรติ ม ด็ พระนา า ุทิดา
พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี นื่อ น อ า วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา 42 พรรษา ชน า ัดซื้อธ ชาติ าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น าร ัด าน
าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา
อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 60 ลําดับ 2

ร าร ชิดชู ียรติพนั าน วนตําบล ละพนั าน า อ อบต.นา พธิ์
ผูมี ุณธรรม ละ ริยธรรม น ารปฏิบัติราช าร ละ บริ ารประชาชนดี ดน
ประ ําปี 2563
พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ชิดชู ียรติพนั าน วนตําบล ละพนั าน
า อ อบต.นา พธิ์ ผูมี ุณธรรม ละ ริยธรรม น ารปฏิบัติราช าร
ละ บริ ารประชาชนดี ดนประ ําปี 2563
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา109 ลําดับ 4

ํานวน

5,000 บาท

นา : 7/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

ร ารฝึ อบรม ุณธรรม ริยธรรม ณะผูบริ าร มาชิ ภาอ ารบริ าร
วนตําบล พนั าน วนตําบล ละพนั าน า อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ประ ําปี บประมาณ 2563
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารฝึ อบรม ุณธรรม ริยธรรม ณะผูบริ าร
มาชิ ภาอ ารบริ าร วนตําบล พนั าน วนตําบล ละพนั าน า
อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์ ประ ําปี บประมาณ 2563 ชน
าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 61 ลําดับ 4
ร ารฝึ อบรมศึ ษาดู าน พื่อ ริม รา ศั ยภาพ อ ผูบริ าร มาชิ ภา
พนั าน วนตําบล พนั าน า อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์ ประ ําปี
2563

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

150,000 บาท

ํานวน

15,000 บาท

พื่อ ปน า ช าย ร ารฝึ อบรมศึ ษาดู าน พื่อ ริม รา ศั ยภาพ อ ผู
บริ าร มาชิ ภา พนั าน วนตําบล พนั าน า อ ารบริ าร วน
ตําบลนา พธิ์ ประ ําปี 2563 ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม
า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 109 ลําดับ 4

ร ารพัฒนาประ ิทธิภาพ น าร บริ าร อ อ

ารบริ าร วนตําบล

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารพัฒนาประ ิทธิภาพ น าร บริ าร อ
อ ารบริ าร วนตําบล ชน า า ํารว วามพึ พอ อ ผูรับบริ าร
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 110 ลําดับ 7

นา : 8/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

ร าร รา พล มือ ดีวิถีประชาธิปไตย

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร รา พล มือ ดีวิถีประชาธิปไตย ชน
าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 112 ลําดับ 17
ร าร วามรูดาน ฎ มาย นชีวิตประ ําวัน ประชาชนอ
วนตําบลนา พธิ์

ารบริ าร

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร วามรูดาน ฎ มาย นชีวิตประ ําวัน
ประชาชนอ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์ ชน าอา าร าอา ารวา
ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 112 ลําดับ 19

าบํารุ รั ษา ละซอม ซม
- พื่อ าย ปน าบํารุ รั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน รุภัณฑ ํานั าน
ชน รุภัณฑ อมพิว ตอร รื่อ ปรับอา าศ ต๊ะ าอี้ ฯลฯ ซึ่ มายรวม
ถึ าซอมปร ติ รือ าซอม ลา รถยนต วน ลา ํานวน 1 ัน/รถ
ั รยานยนต ํานวน 1 ัน

นา : 9/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะ ละ น

รวม

197,200 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

97,200 บาท

ํานวน

50,000 บาท

รวม

469,000 บาท

ํานวน

264,000 บาท

- พื่อ าย ปน าวั ดุยานพา นะ ละ น ชน บต ตอรี่, พลา, น้ํามัน
บร , ัว ทียน,นอต ละ รู, ยา , ไ ว , ม ร , ุญ ปา ตาย,
ีมล็อ ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิ ละ ลอลื่น
พื่อ าย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิ ชน น้ํามันดี ซล,น้ํามัน บนซิน,
น้ํามัน ารบี,น้ํามัน รื่อ ละอื่นๆ ํา รับรถยนต,รถ ั รยานยนต,
รื่อ ตัด ญา ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อ าย ปน า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผน รือ านบันทึ อมูล
ระดาษไ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อ อมพิว ตอร
ผา มึ พิมพ ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟา
พื่อ าย ปน าไฟฟา ํา รับที่ทํา ารอ ารบริ าร วนตําบล,
ละบริ วณอื่นๆ น วามรับผิดชอบ อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์

นา : 10/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

าบริ าร ทรศัพท

ํานวน

100,000 บาท

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

100,000 บาท

รวม

205,500 บาท

รวม

205,500 บาท

าตู ล็ ็บ อ าร ๒ บาน ลื่อน ํานวน ๔ ตู ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท

ํานวน

26,000 บาท

พื่อ าย ปน าตู ล็ ็บ อ าร 2 บาน ลื่อน ํานวน 4 ตูๆละ 6,500.-บาท
ปน ิน 26,000.-บาท
-ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ วนทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 120 ลําดับ 1
า ต็นททร ั่ว ํานวน 4 ต็นทๆ ละ 22000 บาท

ํานวน

88,000 บาท

พื่อ าย ปน า ทรศัพท ํา รับที่ทํา ารอ
าบริ ารไปรษณีย

ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์

พื่อ าย ปน าไปรษณีย, า ทร ล , าธนาณัติ, าดว ตาไปรษณียา ร,
า ด มายล ทะ บียน
าบริ าร ื่อ าร ละ ทร มนา ม
พื่อ าย ปน า ช าย ี่ยว ับ าร ชระบบอิน ตอร นตรวมถึ อิน ตอร น็ต
ารด ละ า ื่อ ารอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั าน

พื่อ าย ปน า ัดซื้อ ต็นททร ั่ว นาด วา 4 มตร ยาว 6 มตร
ู 2.5 มตร ํานวน 4 ต็นทๆ ละ 22000 บาท
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ วนทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 รื่อ นวทา าร
พิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร ํา น ประ ภทราย
ายตาม บประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 120 ลําดับ 3

นา : 11/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

า ต๊ะพับอ น ประ
2,500 บาท

บบพื้น ต๊ะพลา ติ

ร ล็ ํานวน 10 ตัวๆ ละ

พื่อ าย ปน า ต๊ะพับอ น ประ
บบพื้น ต๊ะพลา ติ ร ล็
ํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
-ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ วนทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 120 ลําดับ 4
าพัดลมตั้ พื้นอุต า รรม นาด บพัด 25 นิ้ว ํานวน 8 รื่อ ๆ ละ
3000.-บาท
- พื่อ าย ปน า ัดซื้อพัดลมตั้ พื้นอุต า รรม นาด บพัด 25 นิ้ว
ํานวน 8 รื่อ ๆ ละ 3,000.-บาท
-ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ วนทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 120 ลําดับ 5

ํานวน

25,000 บาท

ํานวน

24,000 บาท

นา : 12/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

รุภัณฑ อมพิว ตอร
อมพิว ตอร ํานั าน ( อ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) รื่อ ละ 17,000.-บาท
ํานวน 2 รื่อ
พื่อ าย ปน า รุภัณฑ อมพิว ตอร ํานั าน ( อ นาดไมนอย วา 19
นิ้ว) รื่อ ละ 17,000.-บาท ํานวน 2 รื่อ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core)
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 3.1GHz รือดี วา
ํานวน1 นวย
- มี นวย วาม ํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
- มี นวย ัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม ุไมนอย วา
1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วาม ุไมนอย วา 120 GB
ํานวน 1 นวย
- มี DVD – RW รือดี วา ํานวน 1 นวย
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (network interface) บบ
10/100/1000 Base-t รือดี วา ํานวนไมนอย วา 1 ชอ
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย วา
3 ชอ
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มี อ ด ภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว ํานวน 1 นวย
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 121 ลําดับ 8

ํานวน

34,000 บาท

นา : 13/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

รื่อ พิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา (18 นาตอนาที) ํานวน 3 รื่อ ๆ ละ
2600 บาท
พื่อ าย ปน า รื่อ พิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา (18 นาตอ
นาที) ํานวน 3 รื่อ ๆ ละ 2600 บาท
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี วามละ อียด น ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มี วาม ร็ว น ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอนาที
(ppm)
- มี นวย วาม ํา (Memory) นาดไมนอย วา 8 MB
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา
ํานวนไมนอย วา1 ชอ
- ามารถ ชได ับ A4,Letter,Legal ละ Custom
- มีถาด ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 108 ลําดับ 9

ํานวน

7,800 บาท

นา : 14/82
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อุป รณอานบัตร บบอ น ประ

(Smart Card Reader) ํานวน 1 รื่อ

ํานวน

700 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

พื่อ าย ปน าอุป รณอานบัตร บบอ น ประ (Smart Card Reader)
ํานวน 1 รื่อ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มารถอาน ละ ียน อมูล นบัตร บบอ น ประ (Smart Card)
ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHZ
- ามารถ ช านผานชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถ ช ับบัตร บบอ น ประ (Smart Card) ที่ ช ร ดันไฟฟา
นาด 5 Volts, 3Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยา นอย
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 122 ลําดับ 14

ินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนที่ทํา ารป รอ อํา ภอนา พธิ์ ํานวน 20,000.-บาท
ร าร ัด ิ รรม ฉลิมพระ ียรติ ละ าร ัด านรัฐพิธี
ประ ําปี บประมาณ พ.ศ. 2563
พื่อ าย ปน ินอุด นุนที่ทํา ารป รอ อํา ภอนา พธิ์ น ร าร
ัด ิ รรม ฉลิมพระ ียรติ ละ าร ัด านรัฐพิธี ประ ําปี บประมาณ
พ.ศ. 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 61 ลําดับ 5
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
- พื่อ าย ปน ิน ดือน
ินประ ําตํา น

รวม

2,605,460 บาท

รวม

1,640,160 บาท

รวม

1,640,160 บาท

ํานวน

1,598,160 บาท

ํานวน

42,000 บาท

รวม

916,000 บาท

รวม

192,000 บาท

ํานวน

123,000 บาท

ํานวน

5,000 บาท

าราช าร วนทอ ถิ่น ํานวน 6 อัตรา

พื่อ าย ปน ินประ ําตํา น อ ัว นา วนราช าร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อ

รป รอ วนทอ ถิ่น

(1.1) าตอบ ทน พื่อ าย ปน ินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
ประ ําปี พนั าน วนตําบล ละพนั าน า ตามภาร ิ
ํานวน 98,000 บาท
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร ํา นด ินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอัน ปนรา วัลประ ําปี พนั าน
วนทอ ถิ่น ปนราย ายอื่น อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
(1.2) าตอบ ทน ณะ รรม ารตรว รับพั ดุ ํานวน 25,000 บาท
- ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบ ทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร

าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
- พื่อ าย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร าราช าร
วนทอ ถิ่นที่ไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ านนอ วลา รือ นวัน ยุดราช าร
รือ น รณีที่มี วาม ํา ปน ร ดวนตอ รีบดํา นิน าร ละ รณีอื่น ๆ
ตาม ฎ มาย ํา นด
- ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทยที่ มท 0808.4/ว1562
ล วันที่ 15 พฤษภา ม 2550 รื่อ าร บิ าย าตอบ ทน น ารปฏิบัติ
ราช าร อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
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า ชาบาน

ํานวน

44,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

รวม

394,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติ
าธรรม นียม าล ทะ บียนตา ๆ

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน าธรรม นียม าล ทะ บียนตา ๆ
าลา อัด ยายภาพ

ํานวน

2,000 บาท

- พื่อ าย ปน า ชาบาน ํา รับผูมี ิทธิ์ไดรับ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย า ชาบาน อ าราช าร
วนทอ ถิ่น พ.ศ.2548 ละ ไ พิ่ม ติม
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
- พื่อ าย ปน ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ผูมี ิทธิ์ไดรับ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
พนั าน วนทอ ถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ พิ่ม ติม

ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร
า า มาบริ ารผูชวย าพนั านพั ดุ ํานวน 1 อัตรา
- พื่อ าย ปน า า มาบริ ารผูชวย าพนั านพั ดุ ํานวน 1 อัตรา
า า มาบริ ารผูชวย า นาที่ ัด ็บรายได ํานวน 1 อัตรา
พื่อ าย ปน า า มาบริ ารผูชวย า นาที่ ัด ็บรายได ํานวน 1 อัตรา
า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้
พื่อ ปน า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้
าถาย อ าร า ย็บ ลม ทําป

พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ

ละ อบัญญัติตา ๆ
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ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร

ํานวน

100,000 บาท

ํานวน

6,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

พื่อ าย ปน า บี้ย ลี้ย , าพา นะ, า ชาที่พั , าธรรม นียม/ าล
ทะ บียน ารอบรม ประชุม ัมมนา อ ณะผูบริ าร ภาอ ารบริ าร
วนตําบล พนั าน วนตําบล ละพนั าน า
ร าร นาที่พล มือ ที่ดี น าร ียภาษี รา ชาติ
พื่อ าย ปน า ช าย ร าร นาที่พล มือ ที่ดี น าร ียภาษี รา ชาติ
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย า ช าย น าร ัด าน
าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา
อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา110 ลําดับ 10
ร ารอบรม

วามรู น าร ียภาษี

ับประชาชน อบต.นา พธิ์

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารอบรม วามรู น าร ียภาษี ับ
ประชาชน อบต.นา พธิ์ ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม
า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 111 ลําดับ 11

าบํารุ รั ษา ละซอม ซม
- พื่อ าย ปน าบํารุ รั ษา รือซอม ซม รุภัณฑ ํานั าน ชน รุภัณฑ
อมพิว ตอร รื่อ ปรับอา าศ ต๊ะ าอี้ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั าน

รวม

330,000 บาท

ํานวน

250,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

พื่อ าย ปน า ัดซื้อ ิ่ อ รื่อ ชตา ๆ ชน ระดาษ ฟม ตรายา
ปา า ดิน อ บบพิมพตา ๆ นั ือพิมพ วาร าร ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุ านบาน าน รัว
พื่อ าย ปน าซื้อ ิ่ อ รื่อ ชตา ๆ าน ชาม ชอน น้ํายาลา าน
น้ํายาล ัด อ น้ํา รื่อ ช านบาน าน รัว ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อ าย ปน า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผน รือ านบันทึ อมูล
ระดาษไ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อ อมพิว ตอร
ผา มึ พิมพ ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

49,300 บาท

รวม

49,300 บาท

ํานวน

13,000 บาท

ํานวน

2,600 บาท

รุภัณฑ านบาน าน รัว
พื่อ าย ปน า รุภัณฑ านบาน าน รัว ตาอบไม ร วฟ ํานวน 1 ตา
พื่อ าย ปน า รุภัณฑ านบาน าน รัว ตาอบไม ร วฟ ํานวน 1 ตา
ุณลั ษณะพื้นฐาน
1. ปน ตาอบไม ร วฟผ มระบบยา
2. วาม ุไมนอย วา 25 ลิตร
ฐานอํานา ตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ ํานั บประมาณ พ.ศ. 2561
- ตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ นา 124
ลําดับ 8
รุภัณฑ อมพิว ตอร
า รื่อ พิมพชนิด ล ซอร/ชนิด LED าวดํา (18 นาตอนาที) ํานวน 1
รื่อ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี วามละ อียด น ารพิมพไมนอย วา 600x 600 dpi
มี วาม ร็ว. น ารพิมพ ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18 นาตอ
นาที (ppm)
- มี นวย วาม ํา(Memory) นาดไมนอย วา 8 MB
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย วา 1 ชอ
- ามารถ ชได ับ A4,Letter,Legal ละ Castom
- มีถาด ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 123 ลําดับ 4
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รื่อ อมพิว ตอร น๊ตบุ๊ ํา รับ ํานั าน ํานวน 1

รื่อ

พื่อ าย ปน า รื่อ อมพิว ตอร น๊ตบุ๊ ํา รับ ํานั าน
ํานวน 1 รื่อ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมนอย วา 2 น ลั (2 core)
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 2.0 GHz ละมี ท น ลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได น รณีที่ตอ ช วาม ามารถ น ารประมวลผล
ู ํานวน1 นวย
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) มี นวย วาม ํา บบ Cache
Memory
รวม นระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB
- มี นวย วาม ํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไมนอย วา
4 GB
- มี นวย อมูลชนิด SATA รือดี วา นาด วาม ุไมนอย วา 1 TB
รือชนิด Solid State Drive นาด วาม ุไมนอย วา 120 GB
ํานวน 1 นวย
- มี อภาพที่รอ รับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel
ละมี นาดไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอ ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA ํานวนไมนอย วา 1 ชอ
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (network interface) บบ
10/100/1000 Base-t รือดี วา ํานวนไมนอย วา 1 ชอ
- ามารถ ช านไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac)
ละ Bluetooth
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 124 ลําดับ 6

ํานวน

16,000 บาท

นา : 21/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

รื่อ อมพิว ตอร ํานั าน ( อ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) ํานวน 1

รื่อ

พื่อ าย ปน า รื่อ อมพิว ตอร ํานั าน ( อ นาดไมนอย วา 19
นิ้ว) ํานวน 1 รื่อ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core)
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 3.1GHz รือดี วา
ํานวน1 นวย
- มี นวย วาม ํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
- มี นวย ัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม ุไมนอย วา
1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วาม ุไมนอย วา 120 GB
ํานวน 1 นวย
- มี DVD – RW รือดี วา ํานวน 1 นวย
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (network interface) บบ 10/100/1000
Base-t รือดี วา ํานวนไมนอย วา 1 ชอ
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย วา 3 ชอ
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มี อ ด ภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว ํานวน 1 นวย
ฐานอํานา ตตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 123 ลําดับ 3

ํานวน

17,000 บาท

นา : 22/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:02

อุป รณอานบัตร บบอ น ประ

(Smart Card Reader) ํานวน 1 รื่อ

ํานวน

700 บาท

รวม

551,160 บาท

รวม

356,160 บาท

รวม

356,160 บาท

ํานวน

356,160 บาท

อุป รณอานบัตร บบอ น ประ (Smart Card Reader) ํานวน 1 รื่อ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มารถอาน ละ ียน อมูล นบัตร บบอ น ประ (Smart Card)
ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHZ
- ามารถ ช านผานชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถ ช ับบัตร บบอ น ประ (Smart Card) ที่ ช ร ดันไฟฟา
นาด 5 Volts, 3Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยา นอย
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 124 ลําดับ 7

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
พื่อ าย ปน ิน ดือน

าราช าร วนทอ ถิ่น ํานวน 1 อัตรา

นา : 23/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อ

รป รอ วนทอ ถิ่น

รวม

195,000 บาท

รวม

50,000 บาท

ํานวน

35,000 บาท

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

(1.1 าตอบ ทน พื่อ าย ปน ินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
ประ ําปีพนั าน วนตําบล ํานวน 30,000 บาท
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร ํา นด ินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอัน ปนรา วัลประ ําปี พนั าน
วนทอ ถิ่น ปนราย ายอื่น อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
(1.2) าตอบ ทน ณะ รรม ารตรว รับพั ดุ ํานวน 5,000 บาท
- ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบ ทนบุ ล
รือ ณะ รรม าร

าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
พื่อ าย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร าราช าร วน
ทอ ถิ่นที่ไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ านนอ วลา รือ นวัน ยุดราช าร รือ น
รณีที่มี วาม ํา ปน ร ดวนตอ รีบดํา นิน าร ละ รณีอื่น ๆ ตาม ฎ มาย
ํา นด
- ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทยที่มท 0808.4/ว1562 ล วันที่ 15
พ. .2550 รื่อ าร บิ าย าตอบ ทน น ารปฏิบัติราช าร อ
อ รป รอ วนทอ ถิ่น
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อ าย ปน ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ผูมี ิทธิ์ไดรับ
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย นิ วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
พนั าน วนทอ ถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ พิ่ม ติม

นา : 24/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ค่าใช้สอย

รวม

95,000 บาท

า ัดทําปายประ าศ, ปายประชา ัมพันธ, ปายรณร ปายบอ ต

ํานวน

5,000 บาท

- พื่อ าย ปน า ัดทําปายประ าศ, ปายประชา ัมพันธ, ปายรณร
ปายบอ ต
า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้

ํานวน

6,000 บาท

าถาย อ าร า ย็บ ลม ทําป

ํานวน

2,000 บาท

- พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติ
ตา ๆ
าลา อัด ยายภาพ

ํานวน

2,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร

- พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร
- พื่อ าย ปน า บี้ย ลี้ย , าพา นะ, า ชาที่พั , าธรรม นียม/ าล ทะ บียน
อบรม อ อา า มั รปอ ันภัยฝายพล รือนที่ไดรับ า ํา ั่ ปฏิบัติ
นาที่ รวมทั้ พนั าน วนตําบล ละพนั าน า ผูไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ
นาที่
าบํารุ รั ษา ละซอม ซม
- พื่อ าย ปน าบํารุ รั ษา รือซอม ซมทรัพย นิ ยานพา นะ ละ น
ารบํารุ รั ษา รือซอม ซมภาชนะ ั ็บน้ํา าธารณะ วั ดุ รือ รุภัณฑ
ซึ่ ช น าน ปอ ัน ละบรร ทา าธารณภัย ซึ่ มายรวมถึ าซอมป ติ
รือ าซอม ลา รถยนต ํานวน 1 ัน

นา : 25/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

รวม

975,700 บาท

รวม

975,700 บาท

รวม

60,000 บาท

ํานวน

60,000 บาท

รวม

599,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

- พื่อ าย ปน า า มาบริ ารพนั าน ับรถน้ําอ น ประ
ํานวน 1 อัตรา
า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้

ํานวน

2,000 บาท

าถาย อ าร า ย็บ ลม ทําป

ํานวน

2,000 บาท

ํานวน

2,000 บาท

วั ดุยานพา นะ ละ น
พื่อ าย ปน าวั ดุยานพา นะ ละ น ชน บต ตอรี่, พลา, น้ํามัน
บร , ัว ทียน,นอต ละ รู, ยา , ไ ว , ม ร , ุญ ปา ตาย, ีม
ล็อ ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อ

รป รอ วนทอ ถิ่น

- พื่อ าย ปน าปวย ารชด ชย
อา าปอ ันภัยฝายพล รือนที่ไดรับ
ํา ั่ ปฏิบัติ นาที่ ี่ยว ับ านปอ ัน ละบรร ทา าธารณภัย
รือ ารรั ษา วาม บ รียบรอย อ ประชาชน ํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร
า า มาบริ าร ับรถน้ํา อน ประ

ํานวน 1 อัตรา

- พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติ
ตา ๆ
าลา อัด ยายภาพ
- พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ

นา : 26/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

200,000 บาท

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

5,000 บาท

- พื่อ าย ปน า บี้ย ลี้ย , าพา นะ, า ชาที่พั อ อา า มั รปอ ันภัย
ฝายพล รือนที่ไดรับ ํา ั่
าปฏิบัติ นาที่ปฏิบัติ ารประ ํารถบริ าร
ทา าร พทยฉุ ฉิน, ารระมัดระวั น ุด ี่ย รา ร รวมทั้ พนั าน
วนตําบล ละพนั าน า ผูไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ นาที่
ร ารดํา นิน านระบบ าร พทยฉุ ฉิน นวย ูชีพ- ูภัย พื่อ
ปวยฉุ ฉิน อนถึ ร พยาบาล

ารบริ ารผู

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารดํา นิน ารระบบ าร พทยฉุ ฉิน
นวย ูชีพ- ูภัย พื่อ ารบริ ารผูปวยฉุ ฉิน อนถึ ร พยาบาล
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 107 ลําดับ 4
ร ารปอ นั ละบรร ทา าธารณภัยลดอุบัติ ตุ า าร ดินทา น ทศ าล
ปี ม ประ ําปี 2563
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารปอ ัน ละบรร ทา าธารณภัยลดอุบัติ ตุ
า าร ดินทา น ทศ าลปี ม ประ ําปี 2563 ชน าอา าร า
อา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน
าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา
อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 50 ลําดับ 3
ร ารปอ ัน ละบรร ทา าธารณภัยลดอุบัติ ตุ า าร ดินทา น ทศ าล
รานต ประ ําปี 2563
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารปอ ัน ละบรร ทา าธารณภัยลดอุบัติ ตุ
า าร ดินทา น ทศ าล รานต ประ ําปี 2563 ชน าอา าร
าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร
ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ
อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 50 ลําดับ 4

นา : 27/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ร ารฝึ อบรมปอ ัน ละระ ับอั ีภัย ประ ําปี 2563

ํานวน

30,000 บาท

ํานวน

200,000 บาท

ํานวน

25,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารฝึ อบรมปอ ัน ละระ ับอั ีภัย
ประ ําปี 2563 ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 107 ลําดับ 3
ร ารฝึ อบรม ละทบทวน ลั ูตร อปพร. อ มาชิ อปพร.อบต.นา พธิ์
ประ ําปี 2563
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารฝึ อบรม ละทบทวน ลั ูตร อปพร.
อ มาชิ อปพร. อบต.นา พธิ์ ประ ําปี 2563 ชน าอา าร าอา าร
วา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 107 ลําดับ 1

ร ารฝึ อบรม ละทบทวน ลั ูตรทีม ูชีพ ูภัย อบต.นา พธิ์ ประ ําปี
2563
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารฝึ อบรม ละทบทวน ลั ูตรทีม ูชีพ ูภัย
อบต.นา พธิ์ ประ ําปี 2563 ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ
ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ
าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 107 ลําดับ 2

นา : 28/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะ ละ น

รวม

316,700 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ํานวน

96,700 บาท

ํานวน

100,000 บาท

พื่อ าย ปน าวั ดุยานพา นะ ละ น ชน บต ตอรี่,
ัว ทียน,นอต,ยา ,ไ ว , ม ร , ัญญาณไฟฉุ ฉิน
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั
าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิ ละ ลอลื่น
พื่อ าย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิ ชน น้ํามันดี ซล,น้ํามัน บนซิน,
น้ํามัน ารบี,น้ํามัน รื่อ ละอื่นๆ ํา รับรถยนต, รถ ั รยานยนต,
รื่อ ตัด ญา ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุ รื่อ ต าย
พื่อ าย ปน า รื่อ ต ายชุดฝึ อปพร. รือชุดปฏิบัติ าร อปพร.
รือ ื้อ ั๊ ะทอน
รือชุดปฏิบัติ าร ูชีพ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
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วั ดุ รื่อ ดับ พลิ

ํานวน

30,000 บาท

ํานวน

60,000 บาท

รวม

2,452,840 บาท

รวม

1,441,440 บาท

รวม

1,441,440 บาท

ํานวน

881,760 บาท

ํานวน

559,680 บาท

พื่อ าย ปน าน้ํายา มี รื่อ ดับ พลิ , รื่อ ดับ พลิ พื่อ ชประ ํารถ
บรรทุ น้ํารถ ูชีพ, ละอา ารตา ๆ อ อ ารบริ าร วนตําบล
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุอื่น
พื่อ าย ปน าวั ดุอื่นๆ ชน ระ
รา ร,มิ ตอร-นําไฟฟา,
ัววาลว ปิด - ปิด ๊ ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
พื่อ าย ปน ิน ดือน
าตอบ ทนพนั าน า

าราช าร วนทอ ถิ่น ํานวน 3 อัตรา

พื่อ าย ปน า า ราย ดือน ํา รับพนั าน า ตามภาร ิ

ํานวน 3 อัตรา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อ

รป รอ วนทอ ถิ่น

รวม

647,400 บาท

รวม

126,400 บาท

ํานวน

79,400 บาท

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

42,000 บาท

รวม

501,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

(1.1) าตอบ ทน พื่อ าย ปน ินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
ประ ําปี พนั าน วนตําบล ละพนั าน า ตามภาร ิ
ํานวน 74,400
บาท
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย าร ํา นด ินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอัน ปนรา วัลประ ําปี พนั าน
วนทอ ถิ่น ปนราย ายอื่น อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
(1.2) าตอบ ทน ณะ รรม ารตรว รับพั ดุ ํานวน 5,000 บาท
- ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบ ทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร

าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
พื่อ าย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร าราช าร วน
ทอ ถินที่ไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ านนอ วลา รือ นวัน ยุดราช าร รือ น
รณีที่มี วาม ํา ปน ร ดวนตอ รีบดํา นิน าร ละ รณีอื่นๆ ตาม ฎ มาย
ํา นด
-ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทยที่มท 0808.4/ว1562
ล วันที่ 15 พฤษภา ม 2550 รื่อ าร บิ าย าตอบ ทน น ารปฏิบัติ
ราช าร อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
า ชาบาน
พื่อ าย ปน า ชาบาน ํา รับผูมี ิทธิ์ไดรับ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย า ชาบาน อ าราช าร
วนทอ ถิ่น พ.ศ.2548 ละ ไ พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร
า า มาบริ าร านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
- พื่อ าย ปน า า มาบริ าร านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
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า า มาบริ าร าน อน ละดู ล ด็

ํานวน 1 อัตรา

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

- พื่อ าย ปน า า มา มบานทํา วาม ะอาด ละประ อบอา าร
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์ ํานวน 1 อัตรา
า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้

ํานวน

5,000 บาท

- พื่อ าย ปน า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้
าถาย อ าร า ย็บ ลม ทําป นั ือ

ํานวน

2,000 บาท

- พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติ
าลา อัด ายภาพ

ํานวน

2,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

- พื่อ าย ปน า า มาบริ าร าน อน ละดู ล ด็ ํานวน 1 อัตรา
า า มาบริ ารนั ารภาร ร ํานวน 1 อัตรา
- พื่อ าย ปน า า มาบริ ารนั ารภาร ร ํานวน 1 อัตรา
า า มา มบานทํา วาม ะอาด ละประ อบอา ารศูนยพัฒนา ด็ ล็
อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์ ํานวน ๑ อัตรา

พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร
- พื่อ าย ปน า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร า บี้ย ลี้ย , าพา นะ,
า ชาที่พั , าธรรม นียม/ าล ทะ บียน ารอบรม ารประชุม ัมมนา
า ช ายอื่น ๆ น าร ดินทา ไปราช าร
าบํารุ รั ษา ละซอม ซม
- พื่อ าย ปน าบํารุ รั ษา รือซอม ซมทรัพย นิ รุภัณฑ ํานั าน
ชน รุภณ
ั ฑ อมพิว ตอร รื่อ ปรับอา าศ ต๊ะ าอี้ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ อมพิว ตอร

รวม

20,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

รวม

364,000 บาท

รวม

44,000 บาท

ํานวน

32,000 บาท

- พื่อ าย ปน า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผน รือ านบันทึ อมูล
ระดาษไ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อ อมพิว ตอร ผา มึ พิมพ
ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั าน
า ต๊ะ ร อา าร ด็ พรอมมานั่ ยาวชุด 8 ที่นั่ ไมระ น นา 4 นิ้ว
ต๊ะ นาด 60 x 150 x 50 ซม. มานั่ ยาว นาด 30 x 150 x 30 ซม.
ํานวน 8 ชุดๆ ละ 4,000 บาท
พื่อ าย ปน า ต๊ะ ร อา าร ด็ พรอมมานั่ ยาวชุด 8 ที่นั่
ไมระ น นา 4 นิ้ว ต๊ะ นาด 60 x 150 x 50 ซม. มานั่ ยาว
นาด 30 x 150 x 30 ซม. ํานวน 8 ชุดๆ ละ 4,000 บาท
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 127 ลําดับ 2
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รุภัณฑ านบาน าน รัว
าตู ย็น นาด 5 ิวบิ ฟุต ํานวน 1 ตู ๆ ละ 6,500 บาท

ํานวน

6,500 บาท

ํานวน

4,800 บาท

พื่อ าย ปน าตู ย็น นาด 5 ิวบิ ฟุต ํานวน 1 ตู ๆ ละ 6,500 บาท
ุณลั ษณะพื้นฐาน
1. นาดที่ ํา นด ปน วาม ุภาย น ั้นต่ํา
2. ปนรุนที่ไดรับฉลา ประ ิทธิภาพ บอร 5 อ ารไฟฟาฝายผลิต
ประ ทศไทย
3. าร ัดซื้อตู ย็น นาดอื่น พิ ารณาถึ วามประ ยัดพลั านไฟฟาดวย
นอ นือ า ารพิ ารณาดานรา า
- ตามบัญชีมาตรฐาน รุภัณฑ ํานั บประมาณ พ.ศ. 2561
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 129 อ 9
าอา ลา าน าตั้ ตน ล 2 ลุม มีที่พั านดาน า มีที่พั านดานบน
มีที่วา านดานบน มีที่วา าน 2 ชัน้ ํานวน 1 ชั้น ํานวน 1 ชุด
พื่อ าย ปน าอา ลา าน าตั้ ตน ล 2 ลุม มีที่พั านดาน า
มีที่พั านดานบน มีที่วา าน 2 ชั้น ํานวน 1 ชั้น ํานวน 1 ชุด
-ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ วนทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
บัญชี รุภัณฑ นา 129 อ 11
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รุภัณฑ อมพิว ตอร
อุป รณอานบัตร บบอ น ประ

(Smart Card Reader) ํานวน 1 รื่อ

ํานวน

700 บาท

รวม

320,000 บาท

ํานวน

70,000 บาท

พื่อ าย ปน าอุป รณอานบัตร บบอ น ประ (Smart Card Reader)
ํานวน 1 รื่อ )
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มารถอาน ละ ียน อมูล นบัตร บบอ น ประ (Smart Card)
ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHZ
- ามารถ ช านผานชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถ ช ับบัตร บบอ น ประ (Smart Card) ที่ ช ร ดันไฟฟา
นาด 5 Volts, 3Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยา นอย
ฐานอํานา - ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 128 ลําดับ 7
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ รา ิ่ าธารณูป าร
ร าร อ รา ศาลาพั ผอน ํา รับผูป รอ
รายละ อียด
- อ รา ศาลาพั ผอน ํา รับผูป รอ ทา ดานทิศ นือนอ รั้วศูนยฯ
นาด วา 5 มตร ยาว 6 มตร ู 2.50 มตร ย พื้น ู 0.15 มตร
ดาน ลั มีบอรด ํา รับติดประ าศ ดาน า มี าอี้ ถว ี่ที่นั่ 2 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 68 อ 23
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ร าร อ รา นาม ด็ ลน รา ปัญญา รื่อ ลน พรอม ลั า ัน ดดศูนย
พัฒนา ด็ ล็ อบต.นา พธิ์

ํานวน

100,000 บาท

ร ารตอ ติม ร อา าร ลั า ัน าดพรอม ลั าบริ วณซั ลา ศูนยพัฒนา ํานวน
ด็ ล็ อบต.นา พธิ์

150,000 บาท

รายละ อียด
- ปรับพื้น นามพรอมที่ ั้นทรายพั ซอม ซม ละทา ี รื่อ ลน ม
รา ลั า ัน ดด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 67 อ 22

รายละ อียด
- ตอ ติม ร อา ารทา ทิศ นือ ลั า ัน าดทา ทิศตะวันต พรอมตา าย
ล็ ดัด ละ ลั าพรอม ทพื้นบริ วณซั ลา ทิศ ต อ รัว
พื้นที่ 1,500 ตารา มตร
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 68 อ 24
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

2,296,856 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,256,856 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

585,900 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
ร ารวัน ด็

ชาติ

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารวัน ด็ ชาติ ชน าอา าร าอา ารวา
ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน
าร ัด าร ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ
อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 64 อ 8
ร าร

ริมทั ษะ ละ วาม ามารถ ด็

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ริมทั ษะ ละ วาม ามารถ ด็
ปน ร ารพัฒนาทั ษะ ด็ อ ศูนยพัฒนา ด็
ดยผาน ิ รรม าร ัน ารประ วด ชน าอา าร าอา ารวา
ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 64 ลําดับ 9
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ร าร นับ นุน า ช าย ารบริ าร ถานศึ ษา ประ ําปี บประมาณ 2563

ํานวน

495,900 บาท

ํานวน

30,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร นับ นุน า ช าย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา ประ ําปี บประมาณ 2563
- ปน าอา าร ลา วัน ด็ นั รียน อ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.นา พธิ์
ํานวน 70 น ํานวน 245 วัน ํานวน 343,000 บาท
- ปน า ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา ละ รื่อ ลนพัฒนา าร ด็
ปฐมวัย (ราย ัวๆละ 1,700 บาท ํานวน 70 น) ํานวน 119,000 บาท
- ปน า นั ือ รียน าอุป รณ าร รียน า รื่อ บบนั รียน ละ า
ิ รรมพัฒนาผู รียน ํา รับ ด็ ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ํานวน 30 นๆ ละ 1,130 บาท ํานวน 33,900 บาท
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 69 ลําดับ 27

ร ารอบรม ุณธรรม ริยธรรม
ประมาณ 2563

นั รียน ละ ยาวชน ประ ําปี บ

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารอบรม ุณธรรม ริยธรรม นั รียน ละ
ยาวชน ประ ําปี บประมาณ 2563 ชน าอา าร าอา ารวา
ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 65 ลําดับ 14
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ค่าวัสดุ

รวม

670,956 บาท

ํานวน

670,956 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,040,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,040,000 บาท

ํานวน

1,040,000 บาท

าอา าร ริม (นม)
(1.1) ร รียนวัดทา รียบ ํานวน 243,984 บาท พื่อ ปน าอา าร
ริม (นม) ํา รับ ด็ อนุบาลประถมศึ ษาปีที่ 6 ํานวน 120 น
ํานวน 260 วัน
(1.2) ร รียนวัดบุปผาราม ํานวน 142,324 บาท พื่อ ปน าอา าร
ริม (นม) ํา รับ ด็ อนุบาลถึ ระดับประถมศึ ษาปีที่ 6 ํานวน 70
น ํานวน 260 วัน
(1.3) ร รียนบาน ศ ฐิน ํานวน 142,324 บาท พื่อ ปน าอา าร
ริม (นม) ํา รับ ด็ อนุบาล – ประถมศึ ษาปีที่ 6 ํานวน 70 น
ํานวน 260 วัน
(1.4) ศูนยพัฒนา ด็ อบต.นา พธิ์ ํานวน 142,324 บาท พื่อ ปน าอา าร
ริม (นม) ํา รับ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ อบต.นา พธิ์ ํานวน 70 น
ํานวน 260 วัน

ินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนอา าร ลา วัน
(2.1) อุด นุน ร รียนวัดทา รียบ ตั้ ไว 480,000 บาท
พื่อ ปน าอา ารอา าร ลา วัน ํา รับ ด็ อนุบาล – ประถมศึ ษาปีที่ 6
ํานวน 120 น ํานวน 200 วัน
(2.2) อุด นุน ร รียนวัดบุปผาราม ตั้ ไว 280,000 บาท
พื่อ ปน าอา าร ลา วัน ํา รับ ด็ อนุบาล – ประถมศึ ษาปีที่ 6
ํานวน 70 น ํานวน 200 วัน
(2.3) อุด นุน ร รียนบาน ศ ฐิน ตั้ ไว 280,000 บาท
พื่อ ปน าอา าร ลา วัน ํา รับ ด็ อนุบาล – ประถมศึ ษาปีที่ 6
ํานวน 70 น ํานวน 200 วัน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

390,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

270,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

260,000 บาท

า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้

ํานวน

3,000 บาท

- พื่อ าย ปน า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้
าถาย อ าร า ย็บ ลม ทําป นั ือ ละ อบัญญัติตา ๆ

ํานวน

2,000 บาท

ํานวน

2,000 บาท

ํานวน

3,000 บาท

ํานวน

150,000 บาท

ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร

- พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติ
ตา ๆ
าลา อัด ยายภาพ
- พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ
า ํารว อมูล ํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตวตาม ร าร ัตวปลอด ร น
ปลอดภัย า ร พิษ ุนั บาตามปณิธาน ม ด็ พระ านอ นา ธอ าฟา ุฬา
ภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วา วัฒน วร ัตติยราชนารี
า ํารว อมูล ํานวน ัตว ละ ึ้นทะ บียน ัตวตาม ร าร ัตวปลอด ร
นปลอดภัย า ร พิษ ุนั บาตามปณิธาน ม ด็ พระ านอ นา ธอ
าฟา ุฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วา วัฒน
วร ัตติยราชนารี
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
ร ารปอ ัน ร ไ ลือดออ ละ ร ระบาดอื่น ๆ
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารปอ ัน ร ไ ลือดออ ละ ร ระบาด
อื่นๆ ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร
าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 92 ลําดับ 1
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ร ารปอ ัน ร พิษ ุนั บา ละ ารทํา มัน ุนั ละ มว

ํานวน

40,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน า ร ารปอ ัน ร พิษ ุนั บา ละ ารทํา มัน ุนั ละ มว
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ วน
ทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 92 ลําดับ 2

ร ารรณร

วามรูดาน าร าธารณ ุ พื่อ ารปอ ัน ร

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารรณร
วามรูดาน าร าธารณ ุ พื่อ าร
ปอ ัน ร ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 94 ลําดับ 9
ร าร

ริมดู ล ุ ภาพ

ับประชาชนตําบลนา พธิ์

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ริมดู ล ุ ภาพ ับประชาชนตําบล
นา พธิ์ ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร
าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 93 ลําดับ 6
ร ารอบรม

วามรูดาน ารดู ล ุ ภาพ

ับ นนํา ุ ภาพ

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารอบรม วามรูดาน ารดู ล ุ ภาพ ับ
นนํา ุ ภาพ ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณ
วิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 93 ลําดับ 8
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ร ารอบรม

วามรู รื่อ อด

ยาวชนตําบลนา พธิ์

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

ํานวน

7,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารอบรม วามรู รื่อ อด ยาวชนตําบล
นา พธิ์ ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร
าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 94 ลําดับ 10

าบํารุ รั ษา ละซอม ซม
พื่อ าย ปน าบํารุ รั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน รุภัณฑ ํานั าน
ชน รุภัณฑ อมพิว ตอร รื่อ ปรับอา าศ ต๊ะ าอี้ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อ าย ปน าวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ชน ําลี ผาพัน
ผล วชภัณฑ อล อฮอล มีภัณฑ น้ํายาตา ๆ ถุ มือ ฯลฯ
- ปนไปตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ล วันที่ 31 ิ า ม 2560

ินอุด นุน อ ชน
ร าร ารปรับปรุ ภาวะ ภชนา าร ละ ุ ภาพ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิ
ราช า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๘)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร บาน นอ ตอ ม.8 น ร าร าร
ปรับปรุ ภาวะ ภชนา าร ละ ุ ภาพ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช
า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 8)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 97 ลําดับ 22

นา : 42/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ร าร ารปรับปรุ ภาวะ ภชนา าร ละ ุ ภาพ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิ
ราช า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๙)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร บาน นอ ญารั าร ม.9
น ร าร ารปรับปรุ ภาวะ ภชนา าร ละ ุ ภาพ ด็ อ
ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา
ยามบรมราช ุมารี ( มู 9)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 98 ลําดับ 25
ร าร ารปรับปรุ ภาวะ ภชนา าร ละ ุ ภาพ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิ
ราช า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๑๐)

ํานวน

7,000 บาท

ํานวน

6,000 บาท

พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร บาน นอ วา ม.10 น ร าร าร
ปรับปรุ ภาวะ ภชนา าร ละ ุ ภาพ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช
า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 10)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 99 ลําดับ 28
ร าร ารปรับปรุ ภาวะ ภชนา าร ละ ุ ภาพ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิ
ํานวน
ราช า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๓)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร บาน อ ม.3 น ร าร ารปรับ
ปรุ ภาวะ ภชนา าร ละ ุ ภาพ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 3)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 95 ลําดับ 15
ร าร าร ริม ุ ภาพอนามัย ม ละ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า
รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๘)
- พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ ตอ มูที่ 8
น ร าร าร ริม ุ ภาพอนามัย ม ละ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิ
ราช า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี( มู 8)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 97 ลําดับ 23

ํานวน

7,000 บาท

7,000 บาท

นา : 43/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ร าร าร ริม ุ ภาพอนามัย ม ละ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า
รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๙)

ํานวน

7,000 บาท

ํานวน

7,000 บาท

ํานวน

6,000 บาท

พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ ญารั า
มูที่ 9 น ร าร าร ริม ุ ภาพอนามัย ม ละ ด็ อ ม ด็ พระ
นิษฐาธิราช า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี
( มู 9)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 98 ลําดับ 26
ร าร าร ริม ุ ภาพอนามัย ม ละ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า
รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๓)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน อ มูที่ 3
น ร าร าร ริม ุ ภาพอนามัย ม ละ ด็ อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช
า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 3)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 95 ลําดับ 17

ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๗)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน ศ ะฐิน มูที่ 7
น ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 7)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 87 ลําดับ 19

นา : 44/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๘)

ํานวน

6,000 บาท

ํานวน

6,000 บาท

ํานวน

8,000 บาท

พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ ตอ มูที่ 8
ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 8)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 97 ลําดับ 21
ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม ม ด็
พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๙)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ ญารั า
มูที่ 9 น ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐา
ธิราช า รม ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 9)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 98 ลําดับ 24
ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม ม ด็
พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๑๐)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ วา มูที่ 10
น ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 10)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 99 ลําดับ 29

นา : 45/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม ม ด็
พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๑๑)

ํานวน

6,000 บาท

ํานวน

6,000 บาท

ํานวน

7,000 บาท

พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ วา มูที่ 11
น ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 11)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา100 ลําดับ 30
ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม ม ด็
พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู ๓)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน อ มูที่ 3
น ร าร วบ ุม ร าด ารไอ อดีน อ ม ด็ พระ นิษฐาธิราช า รม
ม ด็ พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี ( มู 3)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 95 ลําดับ 15
ร ารตรว ุ ภาพ ลื่อนที่ ม ด็ าฟาฯ รมพระศรี วา วัฒน วร
ัตติยราชนารี ( มู ๑๑)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ วา
มูที่ 11 น ร ารตรว ุ ภาพ ลื่อนที่ ม ด็ าฟาฯ
รมพระศรี วา วัฒน วร ัตติยราชนารี ( มู 11)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 100 ลําดับ 31

นา : 46/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ร ารรณร ละ ไ ปัญ ายา พติด To be number one (ศูนย พื่อน
ํานวน
วัยรุน นชุมชน/ มูบาน)ทูล ระ มอม ญิ อุบลรัตนราช ัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี
( มู ๗)

7,000 บาท

พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน ศ ะฐิน มูที่ 7
น ร ารรณร ละ ไ ปัญ ายา พติด To be number one
(ศูนย พื่อน วัยรุน นชุมชน/ มูบาน)ทูล ระ มอม ญิ อุบลรัตนราช ัญญา
ิริวัฒนาพรรณวดี ( มู 7)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 96 ลําดับ 20

ร ารรณร ละ ไ ปัญ ายา พติด To be number one (ศูนย พื่อน
ํานวน
วัยรุน นชุมชน/ มูบาน)ทูล ระ มอม ญิ อุบลรัตนราช ัญญา ิริวัฒนาพรรณวดี
( มู ๑๑)

7,000 บาท

พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ วา มูที่ 11
น ร ารรณร ละ ไ ปัญ ายา พติด To be number one
(ศูนย พื่อน วัยรุน นชุมชน/ มูบาน)ทูล ระ มอม ญิ อุบลรัตนราช ัญญา
ิริวัฒนาพรรณวดี ( มู 11)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา100 ลําดับ 32
ร าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็ ยาตานภัยมะ ร็ ตานม ( มู ๑๐)
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน นอ วา มูที่ 10
น ร าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็ ยาตานภัยมะ ร็ ตานม
( มู 10)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 99 ลําดับ 27

ํานวน

6,000 บาท

นา : 47/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ร าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็ ยาตานภัยมะ ร็ ตานม ( มู ๗)

ํานวน

7,000 บาท

รวม

1,573,740 บาท

รวม

640,560 บาท

รวม

640,560 บาท

ํานวน

598,560 บาท

ํานวน

42,000 บาท

พื่อ าย ปน ินอุด นุน ณะ รรม าร มูบาน บาน ศ ะฐิน มูที่ 7
น ร าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็ ยาตานภัยมะ ร็ ตานม ( มู 7)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 87 ลําดับ 18
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
พื่อ าย ปน ิน ดือน
ินประ ําตํา น

าราช าร วนทอ ถิ่น ํานวน 2 อัตรา

พื่อ าย ปน ินประ ําตํา น อ ัว นา วนราช าร

นา : 48/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อ

รป รอ วนทอ ถิ่น

รวม

889,880 บาท

รวม

255,880 บาท

ํานวน

198,880 บาท

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

42,000 บาท

(1.1) าตอบ ทน พื่อ าย ปน ินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
ประ ําปีพนั าน วนตําบล ํานวน 49,880 บาท
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร ํา นด ินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอัน ปนรา วัลประ ําปี พนั าน
วนทอ ถิ่น ปนราย ายอื่น อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
(1.2) าตอบ ทน ณะ รรม ารตรว รับพั ดุ ํานวน 5,000 บาท
- ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบ
ทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร
(1.3) าปวย าร ํา รับนั บริบาลทอ ถิ่น ํานวน 2 นๆ ละ 6,000
บาท ํานวน 12 ดือน ํานวน 144,000 บาท
- ซึ่ ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวยอา า มั รบริบาล
ทอ ถิ่น อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น ละ าร บิ า ช าย
พ.ศ. 2562

าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
- พื่อ าย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร ํา รับ าราช าร
วนทอ ถิ่น ละพนั าน า ที่ ไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
ละวัน ยุดราช าร
- ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทยที่ มท 0808.4/ว1562
ล วันที่ 15 พ. .2550 รื่อ าร บิ าย าตอบ ทน น ารปฏิบัติ
ราช าร อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
า ชาบาน
พื่อ าย ปน า ชาบาน ํา รับผูมี ิทธิ์ไดรับ
-ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย า ชาบาน อ าราช าร
วนทอ ถิ่น พ.ศ.2548 ละ ไ พิ่ม ติม

นา : 49/82
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ินชวย ลือบุตร

ํานวน

10,000 บาท

รวม

604,000 บาท

ํานวน

108,000 บาท

า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้

ํานวน

2,000 บาท

าถาย อ าร า ย็บ ลม ทําป นั ือ

ํานวน

2,000 บาท

- พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติ
าลา อัด ยายภาพ

ํานวน

2,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ผูมี ิทธิ์ไดรับ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
พนั าน วนทอ ถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ พิ่ม ติม
ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร
า า มาบริ าร านธุร าร ํานวน 1 อัตรา
- พื่อ าย ปน า า มาบริ าร านธุร าร ํานวน 1 อัตรา

- พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร
พื่อ าย ปน า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร า บี้ย ลี้ย , าพา นะ,
า ชาที่พั , าธรรม นียม/ าล ทะ บียน ารอบรม ารประชุม ัมมนา
อ พนั าน วนตําบล ละพนั าน า
ร าร รอบ รัวอบอุน พิ่มพูนศั ยภาพชีวิต
พื่อ าย ปน า ช าย ร าร รอบ รัวอบอุน พิ่มพูนศั ยภาพชีวิต
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร
าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 103 ลําดับ 13

นา : 50/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ร ารปอ ันรณร ลด วามรุน ร ตอ ด็ ละ ตรี

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

150,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารปอ ันรณร ลด วามรุน ร ตอ ด็ ละ
ตรี ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 102 ลําดับ 7
ร ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผูพิ าร ละผูดู ล นพิ าร
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผูพิ าร,ผู ู อายุ
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 101 ลําดับ 2
ร ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผู ู อายุ ละผูดู ลผู ู อายุ
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารพัฒนา ุณภาพชีวิตผู ู อายุ ละผูดู ลผู ู อายุ
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 103 ลําดับ 12
ร าร ร รียนผ ู อายุอ

ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์

พื่อ ปน า ช าย ร าร ร รียนผ ู อายุอ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร
าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 103 ลําดับ 9

นา : 51/82
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ร าร

ราะ ละ ยี่ยมบาน ด็ ผู ู อายุ ผูดอย อ า

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ราะ ละ ยี่ยมบาน ด็ ผู ู อายุ
ผูดอย อ า ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 103 ลําดับ 10
ร าร

ริมพัฒนาอาชีพ

ับผูดอย อ า

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ริมพัฒนาอาชีพ ับผูดอย อ า
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 52 ลําดับ 6
ร าร

ริมอาชีพนวด ผนไทย

พื่อ าย ปน า ช าย ริมอาชีพนวด ผนไทย ชน าอา าร าอา ารวา
ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 52 ลําดับ 5
ร าร ํารว อมูลพื้นฐาน อ ประชาชน น ต อบต.นา พธิ์
พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ํารว อมูลพื้นฐาน อ ประชาชน
น ต อบต.นา พธิ์
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 102ลําดับ 5

นา : 52/82
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ร าร ืบ านประ พณีวัน

รานต

ํานวน

30,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ืบ านประ พณีวัน รานต
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 73 ลําดับ 1
ร ารอบรมอาชีพ

ับประชาชนตําบลนา พธิ์

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ริมอาชีพ ับประชาชนตําบลนา พธิ์
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร
าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 48 ลําดับ 2

ร ารอยูอยา ไร ับวัยผู ู อายุ
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารอยูอยา ไร ับวัยผู ู อายุ ชน าอา าร
าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา101 ลําดับ 3
าบํารุ รั ษา ละซอม ซม
- พื่อ าย ปน าบํารุ รั ษา รือซอม ซมทรัพย นิ รุภัณฑ ํานั าน
ชน รุภัณฑ อมพิว ตอร รื่อ ปรับอา าศ ต๊ะ าอี้ ฯลฯ

นา : 53/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

ค่าวัสดุ
วั ดุ อมพิว ตอร

รวม

30,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

รวม

33,300 บาท

รวม

33,300 บาท

ํานวน

13,000 บาท

พื่อ าย ปน า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผน รือ านบันทึ อมูล
ระดาษไ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อ อมพิว ตอร ผา มึ
พิมพ ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั าน
าตู ล็ ็บ อ าร ๒ บาน ลื่อน ํานวน ๒ ลั ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท
พื่อ าย ปน าตู ล็ ็บ อ าร 2 บาน ลื่อน ํานวน 2 ลั ๆ ละ
6,500 บาท ปน ิน 13,000 บาท
-ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ วนทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
บัญชี รุภัณฑ นา 120 ลําดับ 1

นา : 54/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

รุภัณฑ อมพิว ตอร
า อมพิว ตอร ํานั าน ( อ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) ํานวน 1 รื่อ
พื่อ าย ปน า อมพิว ตอร ํานั าน ( อ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว)
ํานวน 1 รื่อ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core)
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 3.1 GHz รือดี วา
ํานวน 1 นวย
- มี นวย วาม ํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
- มี นวย ัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม ุไมนอย วา
1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วาม ุไมนอย วา
120 GB ํานวน 1 นวย
- มี DVD – RW รือดี วา ํานวน 1 นวย
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (network interface) บบ
10/100/1000 Base-t รือดี วา ํานวนไมนอย วา 1 ชอ
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย วา
3 ชอ
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มี อ ด ภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว ํานวน 1 นวย
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 132 ลําดับ 2

ํานวน

17,000 บาท

นา : 55/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

า รื่อ พิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา (18 นาตอนาที) ํานวน 1

รื่อ

พื่อ าย ปน า รื่อ พิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา (18 นาตอ
นาที) ํานวน 1 รื่อ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี วามละ อียด น ารพิมพไมนอย วา 600 x 600 dpi
- มี วาม ร็ว น ารพิมพ ํา รับ ระดาษA4 ไมนอย วา 18 นาตอนาที
(ppm)
- มี นวย วาม ํา (Memory) นาดไมนอย วา 8 MB
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ํานวนไมนอย
วา 1 ชอ
- ามารถ ชได ับ A4,Letter,Legal ละ Custom
- มีถาด ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 132 ลําดับ 3

ํานวน

2,600 บาท

นา : 56/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

อุป รณอานบัตร บบอ น ประ

(Smart Card Reader) ํานวน 1 รื่อ

ํานวน

700 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน าอุป รณอานบัตร บบอ น ประ (Smart Card Reader)
ํานวน 1 รื่อ ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มารถอาน ละ ียน อมูล นบัตร บบอ น ประ (Smart Card)
ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHZ
- ามารถ ช านผานชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถ ช ับบัตร บบอ น ประ (Smart Card) ที่ ช ร ดันไฟฟา
นาด 5 Volts, 3Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยา นอย
ฐานอํานา
ปนไปตาม ผนตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 132 ลําดับ 4

ินอุด นุน ิ ารที่ ปน าธารณประ ยชน
ร าร วามชวย ลือประชาชนตามภาร ิ อ ลา าชาด ั วัดบุรีรัมย
ประ ําปี บประมาณ พ.ศ.2563
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ํานั าน ลา าชาด ั วัดบุรีรัมย น ร าร
วามชวย ลือประชาชนตามภาร ิ อ ลา าชาด ั วัดบุรีรัมย ประ ําปี
บประมาณ พ.ศ.2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 103 ลําดับ 11

นา : 57/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
- พื่อ าย ปน ิน ดือน
ิน พิ่มตา ๆ อ พนั าน

รวม

2,121,180 บาท

รวม

1,199,520 บาท

รวม

1,199,520 บาท

ํานวน

1,120,320 บาท

ํานวน

37,200 บาท

ํานวน

42,000 บาท

าราช าร วนทอ ถิ่น ํานวน 5 อัตรา

- พื่อ าย ปน ิน พิ่ม า รอ ชีพชั่ว ราว อ พนั าน วนตําบล
ินประ ําตํา น
- พื่อ าย ปน ินประ ําตํา น อ ัว นา วนราช าร
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อ

รป รอ วนทอ ถิ่น

รวม

788,360 บาท

รวม

285,360 บาท

ํานวน

210,360 บาท

ํานวน

5,000 บาท

(1.1) าตอบ ทน พื่อ าย ปน ินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
ประ ําปี พนั าน วนตําบล ละพนั าน า ตามภาร ิ
ํานวน 75,360 บาท
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย าร ํา นด ินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอัน ปนรา วัลประ ําปี พนั าน
วนทอ ถิ่น ปนราย ายอื่น อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
(1.2) าตอบ ทน ณะ รรม ารตรว รับพั ดุ ํานวน 5,000 บาท
- ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย
าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
(1.3) าตอบ ทนผู วบ ุม าน อ รา ํานวน 100,000 บาท
- ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561
รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบ ทนบุ ล รือ ณะ รรม าร
(1.4) าตอบ ทน ณะ รรม าร ํา นดรา า ลา าน อ รา
ํานวน 30,000 บาท
- ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบ ทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร

าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
พื่อ าย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร าราช าร
วนทอ ถิ่นที่ไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ านนอ วลา รือ นวัน ยุดราช าร
รือ น รณีที่มี วาม ํา ปน ร ดวนตอ รีบดํา นิน าร ละ รณีอื่น ๆ
ตาม ฎ มาย ํา นด
- ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทยที่มท 0808.4/ว1562
ล วันที่ 15 พ. . 2550 รื่อ าร บิ าย าตอบ ทน น ารปฏิบัติราช าร
อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น

นา : 59/82
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า ชาบาน

ํานวน

50,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

รวม

378,000 บาท

า า มาปฏิบัติ นาที่ผูชวยนายชา ยธา ํานวน 1 อัตรา

ํานวน

108,000 บาท

- พื่อ าย ปน า า มาผูปฏิบัติ นาที่ผูชวยนายชา ยธา ํานวน 1 อัตรา
า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้

ํานวน

10,000 บาท

าถาย อ าร า ย็บ ลม ทําป นั ือ

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

50,000 บาท

พื่อ าย ปน า ชาบาน
าราช าร วนทอ ถิ่น
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย า ชาบาน อ าราช าร
วนทอ ถิ่น พ.ศ.2548 ละ ไ พิ่ม ติม
ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อ าย ปน ินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ผูมี ิทธิ์ไดรับ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย นิ วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร
พนั าน วนทอ ถิ่น พ.ศ.2541 ละ ไ พิ่ม ติม

ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร

- พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติ
ตา ๆ
าลา อัด ยายภาพ
- พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร
- พื่อ าย ปน า บี้ย ลี้ย , าพา นะ, า ชาที่พั ,
าธรรม นียม/ าล ทะ บียน ารอบรม ประชุม ัมมนา อ ณะผูบริ าร
ภาอ ารบริ าร วนตําบล พนั าน วนตําบล ละพนั าน า
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าบํารุ รั ษา ละซอม ซม
- พื่อ าย ปน าบํารุ รั ษา รือซอม ซมทรัพย ิน, รุภัณฑ, า า มา
น ารบํารุ รั ษา รือซอม ซมไฟฟาบอ ย บอบาดาล, าบํารุ รั ษา รือ
ซอม ซม อ ระ าย าวประ ํา มูบาน, บํารุ รั ษา รือซอม ซม
มไฟฟา าธารณะ รือทรัพย ินอื่นๆ อ อ ารบริ าร วนตําบล
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟา ละวิทยุ

ํานวน

200,000 บาท

รวม

125,000 บาท

ํานวน

80,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

ํานวน

5,000 บาท

- พื่อ าย ปน าวั ดุไฟฟา ละวิทยุ ชน ลอดไฟ ายไฟ ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุ อ รา
- พื่อ าย ปน าวั ดุ อ รา ตา ๆ ชน ปูน ไม อิฐ ิน ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิ ละ ลอลื่น
- พื่อ าย ปน าวั ดุ ชื้อ พลิ ละ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน รื่อ ฯลฯ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
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วั ดุ อมพิว ตอร

ํานวน

30,000 บาท

รวม

133,300 บาท

รวม

33,300 บาท

ํานวน

13,000 บาท

- พื่อ าย ปน า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผน รือ านบันทึ
อมูล ระดาษไ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อ อมพิว ตอร ผา มึ
พิมพ ฯลฯ
-ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั าน
าตู ล็ ็บ อ าร 2 บาน ลื่อน ํานวน 2 ตู ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท
พื่อ าย ปน าตู ล็ ็บ อ าร 2 บาน ลื่อน ํานวน 2 ตูๆ ละ 6,500
บาท ปน ิน 13,000 บาท
-ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ วนทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
บัญชี รุภัณฑ นา 125 ลําดับ 1

นา : 62/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

รุภัณฑ อมพิว ตอร
า อมพิว ตอร ํานั าน ( อ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว) ํานวน 1 รื่อ
พื่อ าย ปน า อมพิว ตอร ํานั าน ( อ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว)
ํานวน 1 รื่อ ํานวน 17,000 บาท
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลา (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core)
มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 3.1GHz รือดี วา
ํานวน 1 นวย
- มี นวย วาม ํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
- มี นวย ัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วาม ุไมนอย วา
1 TB รือชนิด Solid State Drive นาด วาม ุไมนอย วา 120 GB
ํานวน 1 นวย
- มี DVD – RW รือดี วา ํานวน 1 นวย
- มีชอ ชื่อมตอระบบ รือ าย (network interface)
บบ 10/100/1000 Base-t รือดี วา ํานวนไมนอย วา 1 ชอ
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย วา
3 ชอ
- มี ปนพิมพ ละ มา
- มี อ ด ภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว ํานวน 1 นวย
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 256 3 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 125 ลําดับ 2

ํานวน

17,000 บาท

นา : 63/82

วันที่พิมพ : 26/9/2562 14:25:03

า รื่อ พิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา (18 นาตอนาที) ํานวน 1

รื่อ

ํานวน

2,600 บาท

ํานวน

700 บาท

พื่อ าย ปน า รื่อ พิมพ ล ซอร รือ LED าวดํา (18 นาตอนาที)
ํานวน 1 รื่อ ปน ิน 2,600 บาท
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี วามละ อียด น ารพิมพไมนอย วา 600?600 dpi
- มี วาม ร็ว น ารพิมพ ํา รับ ระดาษA4ไมนอย วา 18 นาตอนาที
(ppm)
- มี นวย วาม ํา (Memory) นาดไมนอย วา 8 MB
- มีชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ํานวนไมนอย วา
1 ชอ
- ามารถ ชได ับ A4,Letter,Legal ละ Custom
- มีถาด ระดาษไดไมนอย วา 150 ผน
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
บัญชี รุภัณฑ นา 125 ลําดับ 3
อุป รณอานบัตร บบอ น ประ

(Smart Card Reader) ํานวน 1 รื่อ

- พื่อ าย ปนอุป รณอานบัตร บบอ น ประ (Smart Card Reader)
ํานวน 1 รื่อ )
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มารถอาน ละ ียน อมูล นบัตร บบอ น ประ (Smart Card)
ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมนอย วา 4.8 MHZ
- ามารถ ช านผานชอ ชื่อมตอ (Interface) บบ USB ได
- ามารถ ช ับบัตร บบอ น ประ (Smart Card) ที่ ช ร ดันไฟฟา
นาด 5 Volts, 3Volts ละ 1.8 Volts ได ปนอยา นอย
ฐานอํานา ตาม ณฑรา า ลา ละ ุณลั ษณะพื้นฐาน รุภัณฑ
อมพิว ตอร ประ ําปี บประมาณ 2563 อ ระทรว ดิ ิทัล
พื่อ ศรษฐ ิ ละ ั ม
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี รุภัณฑ
นา 126 ลําดับ 5

นา : 64/82
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

ํานวน

100,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,213,000 บาท

งบลงทุน

รวม

4,213,000 บาท

รวม

4,213,000 บาท

ํานวน

285,000 บาท

า อ รา ิ่ าธารณูป าร
ร ารตอ ติมศูนย อปพร.อบต.นา พธิ์ นาด วา 4 มตร ยาว 8 มตร
- พื่อ าย ปน า ร ารตอ ติมศูนย อปพร.อบต.นา พธิ์
นาด วา 4 มตร ยาว 8 มตร
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 114 ลําดับ 3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ รา ิ่ าธารณูป ภ
ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็ ( ายบานนายธัชชา – บานนายอุทัย)
บาน นอ วา มู 10
รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 4 มตร ยาว 140 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 560 ตารา มตร ไ ลทา า ละ
0.20 มตร
-ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
-ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
-- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 40 ลําดับ 82

นา : 65/82
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ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็ ( ายปา ทา ุมนอย)
บาน นอ ญารั า มู 9

ํานวน

60,000 บาท

ํานวน

157,000 บาท

รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 4 มตร ยาว 30 มตร นา 0.15 มตร รือ มีพื้นที่
อน รีตไมนอย วา120 .ตารา มตร ไ ลทา า ละ 0.20 มตร
-ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 37 ลําดับ 62

ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็ ( าย วน ษตรดานทิศ ต)
บาน ศ ะฐิน มู 7
รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 4 มตร ยาว 77 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 308 ตารา มตร ไ ลทา า ละ...-.... มตร
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 30 ลําดับ 15

นา : 66/82
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ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็ ( าย นาวัด – ู นอ ญารั า )
บาน นอ ญารั า มู 9

ํานวน

310,000 บาท

ํานวน

130,000 บาท

รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 4 มตร ยาว 155 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 600 ตารา มตร ไ ลทา า ละ
0.20 มตร
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 36 ลําดับ 61

ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็ ( ายบริ วณ วนนาย ช ชัย)
บาน นอ วา มู 10
รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 3 มตร ยาว 85 มตร นา 0.15 มตร
รือ มีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 255 .ตารา มตร
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 41 ลําดับ 85

นา : 67/82
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ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็ ( ายระ วา บาน อ
นอ วา มู 11)

มู 3 – บาน

ํานวน

1,460,000 บาท

ํานวน

130,000 บาท

รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 7 มตร ยาว 394 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 2,758 ตารา มตร ไ ลทา า ละ
0.50 มตร
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 45 ลําดับ 108
ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็ ( าย นอ ตอ – พุทไธ )
บาน นอ ตอ มู 8
รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 5 มตร ยาว 50 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 250 .ตารา มตร ไ ลทา า ละ
0.20 มตร
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 34 ลําดับ 46
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ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็
บาน อ มู 3

ล.( าย ลอ บึ ชา – นอ อ )

ํานวน

200,000 บาท

ํานวน

200,000 บาท

รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 4 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15
มตร
รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 400 ตารา มตร ไ ลทา า ล
.....-.... มตร
-ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
-ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 26 ลําดับ 13
ร าร อ รา ถนน อน รีต ริม ล็ าย วน ษตร มู 7
รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 4 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร
รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 400 ตารา มตร ไ ลทา า ละ...-... มตร
-ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
-ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 30 ลําดับ 30
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ร าร อ รา ระบบประปา อถั ู พรอมระบบ บาน นอ วา มูที่ 11

ํานวน

350,000 บาท

ํานวน

300,000 บาท

รายละ อียด
-ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
-ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 87 ลําดับ 10

ร ารล ิน ลุ ถนนดิน ( าย

ปาชา- นอ อี

) บาน อ

มู 3

รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 4 มตร ยาว 1,150 มตร นา 0.10 มตร
รือมีปริมาตร ิน ลุ ไมนอย วา 460 ลู บาศ มตร
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 26 ลําดับ 14
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ร ารล ิน ลุ ถนนดิน ( ายบอ ยะ) บาน นอ ตอ มู 8

ํานวน

100,000 บาท

ํานวน

410,000 บาท

รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 3 มตร ยาว 500 มตร นา 0.10 มตร
รือมี ปริมาตร ิน ลุ ไมนอย วา 150 ลู บาศ มตร
-ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
-ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
-รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 35 ลําดับ 50

ร ารล ิน ลุ ถนนดิน ( าย วนพอ พชร- นว ต นอ บัวลอ )
บาน นอ วา มูที่ 11
รายละ อียด
- นาดผิว รา ร วา 4 มตร ยาว 1,600 มตร นา 0.10 มตร
รือมีปริมาตร ิน ลุ ไมนอย วา 640 ลู บาศ มตร
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 45 ลําดับ 107
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ร ารวา ทอระบายน้ํา ( ายบานนา

รานต) บาน นอ ตอ มู 8

ํานวน

69,000 บาท

ํานวน

52,000 บาท

รายละ อียด
- วา ทอ นาด นผาศูนย ลา 0.30 มตร ํานวน 60 มตร พรอมบอพั
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 80 ลําดับ 11
ร ารวา ทอระบายน้ํา ายบานรอยตํารว อดุลย บาน นอ ญารั า มู 9
รายละ อียด
- วา ทอ นาด นผาศูนย ลา 0.30 มตร ํานวน 45 มตร (พรอมบอพั )
- ปาย ด รายละ อียด านระ วา ดํา นิน าร อ รา ํานวน 1 ชุด
- ปายประชา ัมพันธ ร าร ํานวน 1 ปาย
- รายละ อียดตาม บบ ปลน อ รา อ อ ารบริ าร วนตําบลนา พธิ์
ํา นด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละอ ารบริ าร วนตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึ ปั ุบัน
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 81 ลําดับ 16
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

345,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

325,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

325,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

5,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
ร าร รอบ รัวอบอุน ชุมชน ม ็
พื่อ าย ปน า ช าย ร าร รอบ รัวอบอุน ชุนชมชน ม ็
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 106 ลําดับ 8
ร ารถนน ะอาด ปราศ า อุบัติ ตุ
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารถนน ะอาด ปราศ า อุบัติ ตุ ชน า
อา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 106 ลําดับ 9
ร ารปอ ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด
2563

ับนั รียน ละ ยาวชน ประ ําปี

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารปอ ัน ละ ไ ปัญ ายา พติด ับนั
รียน ละ ยาวชน ประ ําปี 2563 ชน าอา าร าอา ารวา ละ
รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 104 ลําดับ 3
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ร ารฝึ อบรม ารพัฒนาศั ยภาพ ละศึ ษาดู าน ณะ รรม าร อ ทุน
ธนา าร ยะ ประชาชนทั่วไป ละพนั าน า นาที่ อบต.นา พธิ์

ํานวน

280,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ ละศึ ษาดู าน ณะ
รรม าร อ ทุนธนา าร ยะประชาชนทั่วไป ละพนั าน า นาที่ อบต
.นา พธิ์ ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
ปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย าร บิ า ช าย น ารฝึ อบรม
ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา105 ลําดับ 4

ินอุด นุน วนราช าร
ร าร ไ ปัญ ายา พติด ประ ําปี บประมาณ 2563
ร าร ไ ปัญ ายา พติด ประ ําปี บประมาณ 2563
พื่อ าย ปน ินอุด นุน ร าร ไ ปัญ ายา พติด
ประ ําปี บประมาณ 2563
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 106 ลําดับ 10
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

ํานวน

100,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
ร าร

ัน ีฬาตานยา พติด พื่อ รา วามปรอ ดอ

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ัน ีฬาตานยา พติด พื่อ รา วาม
ปรอ ดอ ปน ร ารรวม ันระ วา อ ารบริ าร วนตําบลนา
พธิ์ ถานศึ ษา นพื้นที่ ชุมชน ละ ลุมอ ร ตา ๆ นพื้นที่ พื่อปอ ัน
ปัญ ายา พติด ละ รา วามปรอ ดอ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 71 ลําดับ 7
ร ารปั่น ั รยาน พื่อ ุ ภาพ ราบพระชมภาพวาดมรด ทา วัฒนธรรม
พื่อ ปน า ช าย ร ารปั่น ั รยาน พื่อ ุ ภาพ ราบพระชมภาพ
วาดมรด ทา วัฒนธรรม ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 69 ลําดับ 29
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ค่าวัสดุ

รวม

60,000 บาท

วั ดุ ีฬา

ํานวน

60,000 บาท

รวม

220,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

ํานวน

100,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน าวั ดุ ละอุป รณ ีฬา ํา รับ ประชาชนยืม น าร ลน ีฬา
อ ประชาชน นพื้นที่ ปน ิน 60,000 บาท
-ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
ร ารประ พณีบุญบั้ ไฟ ประ ําปี 2563
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารประ พณีบุญบั้ ไฟ ประ ําปี 2563
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ดั าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 72 ลําดับ 11
ร าร ืบ านวัฒนธรรมประ พณีวัน าพรรษา
พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ืบ านวัฒนธรรมประ พณีวัน าพรรษา
ชน าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 72 ลําดับ 10
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งบเงินอุดหนุน

รวม

110,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

110,000 บาท

ํานวน

100,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

รวม

680,610 บาท

รวม

299,640 บาท

รวม

299,640 บาท

ํานวน

299,640 บาท

ินอุด นุน วนราช าร
ร าร ัด าน ทศ าล านไ มนา พธิ์ ประ ําปี 2563
พื่อ าย ปน ินอุด นุนที่ทํา ารป รอ อํา ภอนา พธิ์ น ร าร ัด าน
ทศ าล านไ มนา พธิ์ ประ ําปี 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 66 ลําดับ 11
ร าร ัด านประ พณี ึ้น าพนมรุ ละ ริม ารทอ ที่ยวตามพันธ ิ อ
ั วัดบุรีรัมย ประ ําปี 2563
พื่อ าย ปน ินอุด นุนที่ทํา ารป รอ ั วัดบุรีรัมย น ร าร ัด าน
ประ พณี ึ้น าพนมรุ ประ ําปี 2563
- ปนไปตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ินอุด นุน อ อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ.2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 66 ลําดับ 10
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ิน ดือนพนั าน
พื่อ าย ปน ิน ดือน

าราช าร วนทอ ถิ่น ํานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

380,970 บาท

รวม

34,970 บาท

ํานวน

29,970 บาท

ํานวน

5,000 บาท

รวม

316,000 บาท

า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้

ํานวน

2,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช ายอื่นๆ ที่ า ายประ ภทราย ายนี้
าถาย อ าร า ย็บ ลม ทําป นั ือ

ํานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประ ยชน อ

รป รอ วนทอ ถิ่น

(1.1) าตอบ ทน พื่อ าย ปน ินประ ยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษ
ประ ําปีพนั าน วนตําบล ละพนั าน า ตามภาร ิ
ํานวน 24,970 บาท
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย าร ํา นด ินประ ยชน
ตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอัน ปนรา วัลประ ําปี พนั าน วนทอ ถิ่น
ปนราย ายอื่น อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
(1.2) าตอบ ทน ณะ รรม ารตรว รับพั ดุ ํานวน 5,000 บาท
- ตาม นั ือ ระทรว าร ลั ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85
ล วันที่ 6 ันยายน 2561 รื่อ ลั ณฑ าร บิ าย าตอบ ทน
บุ ล รือ ณะ รรม าร

าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร
- พื่อ าย ปน าตอบ ทน ารปฏิบัติ านนอ วลาราช าร าราช าร
วนทอ ถิ่นที่ไดรับ ํา ั่ ปฏิบัติ านนอ วลา รือ นวัน ยุดราช าร
รือ น รณีที่มี วาม ํา ปน ร ดวนตอ รีบดํา นิน าร ละ รณีอื่น ๆ ตาม
ฎ มาย ํา นด
- ตาม นั ือ ระทรว ม าดไทยที่มท 0808.4/ว1562
ล วันที่ 15 พ. .2550 รื่อ าร บิ าย าตอบ ทน น ารปฏิบัติ
ราช าร อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น
ค่าใช้สอย
ราย าย พื่อ ไดมาซึ่ บริ าร

- พื่อ าย ปน าถาย อ าร า ย็บ นั ือ าป นั ือ ละ อบัญญัติ
ตา ๆ
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าลา อัด ยายภาพ

ํานวน

2,000 บาท

ํานวน

30,000 บาท

ํานวน

15,000 บาท

ํานวน

140,000 บาท

- พื่อ าย ปน าลา อัด ยายภาพ
ราย าย ี่ยว นื่อ ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะราย าย มวดอื่นๆ
า ช าย น าร ดินทา ไปราช าร
- าพา นะ, า ชาที่พั , าธรรม นียม/ าล ทะ บียน ารอบรม ารประชุม
ัมมนา า ช ายอื่น ๆ น าร ดินทา ไปราช าร

ร าร ลอ วย น้ํา

นา พธิ์มี ุ

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ลอ วย น้ํา นา พธิ์มี ุ
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 76 ลําดับ 4
ร ารธนา ารน้ํา ตดิน ตามปรัชญา อ ศรษฐ ิ พอ พีย
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารธนา ารน้ํา ตดิน ตามปรัชญา อ ศรษฐ ิ พอ
พีย ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร
าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 58 ลําดับ 12
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ร ารนา พธิ์ ะอาดชุมชนนาอยู

ํานวน

40,000 บาท

ํานวน

15,000 บาท

ํานวน

15,000 บาท

ํานวน

15,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารนา พธิ์ ะอาดชุมชนนาอยู ชน าอา าร
าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 77 ลําดับ 9
ร ารรณร

ํา ัดผั ตบชวา ละวัชพืช น ล น้ํา าธารณะ

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารรณร ํา ัดผั ตบชวา ละวัชพืช น ล น้ํา
าธารณะ ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 75 ลําดับ 3
ร ารรั น้ํา รั ปา รั ผนดิน
พื่อ าย ปน า ช าย ร ารรั น้ํา รั ปา รั ผนดิน ชน าอา ารวา
ละ รื่อ ดื่ม าตนไม าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร ัด าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป รอ
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 75 ลําดับ 1
ร ารอนุรั ษพันธปลา ล น้ํา าธารณ อ ชุมชน” วามมั่น
ยั่ ยืน”

มั่ ั่

พื่อ าย ปน า ช าย ร ารอนุรั ษพันธปลา ล น้ํา
าธารณ อ ชุมชน " วามมั่น มั่ ั่ ยั่ ยืน” ชน าอา าร าอา
ละ รื่อ ดื่ม าพันธุปลา าปาย ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น าร ัด าน าร
ัน ีฬา ละ าร นั ีฬา ารวม าร ัน ีฬา อ อ รป
วนทอ ถิ่น พ.ศ. 2559
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 59 ลําดับ

ารวา
ดั าร
รอ
13
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ริมวิถีชีวิต ศรษฐ ิ พอ พีย

ํานวน

30,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

ํานวน

20,000 บาท

ํานวน

10,000 บาท

พื่อ าย ปน า ช าย ร าร ริมวิถีชีวิต ศรษฐ ิ พอ พีย
ชน าอา าร าอา ารวา ละ รื่อ ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าปาย
ร าร ฯลฯ
- ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทย วาดวย า ช าย น ารฝึ อบรม ละ าร
ารับ ารฝึ อบรม อ า นาทอ ถิ่น พ.ศ. 2557
- ปนไปตาม ผนพัฒนาทอ ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นา 58 ลําดับ 12
าบํารุ รั ษา ละซอม ซม
พื่อ าย ปน าบํารุ รั ษา รือซอม ซมทรัพย นิ รุภัณฑ ํานั าน
ชน รุภณ
ั ฑ อมพิว ตอร รื่อ ปรับอา าศ ต๊ะ าอี้ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร
พื่อ าย ปน า ัดซื้อวั ดุ าร ษตร ชน าร มีปอ ัน ละ ํา ัดศัตรู
พืช ปุย พันธพืช วั ดุ พาะชํา อุป รณ น าร ยายพันธพืช
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ

วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อ าย ปน า ัดซื้อวั ดุ อมพิว ตอร ชน ผน รือ านบันทึ อมูล ระดาษ
ไ ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อ อมพิว ตอร ผา มึ พิมพ
- ตาม นั ือ รม ริม ารป รอ ทอ ถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1248 ล วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รื่อ นวทา ารพิ ารณา ิ่ อ ที่ ัด ปนวั ดุ ละ รุภัณฑตาม ลั าร
ํา น ประ ภทราย ายตาม บประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

8,400,534 บาท

รวม

8,400,534 บาท

รวม

8,400,534 บาท

าชําระดอ บี้ย

ํานวน

2,000 บาท

ิน มทบ อ ทุนประ ัน ั ม

ํานวน

27,990 บาท

พื่อ าย ปน า ิน มทบ อ ทุนประ ัน ั ม
บี้ยยั ชีพผู ู อายุ

ํานวน

5,542,800 บาท

ํานวน

2,217,600 บาท

ํานวน

108,000 บาท

ํานวน

204,604 บาท

งบกลาง
งบกลาง

พื่อ าย ปน า บี้ยยั ชีพ ผู ู อายุ ตามภาร ิ ถาย อน าร ราะ
บี้ยยั ชีพผู ู อายุ อ รป รอ วนทอ ถิ่น( าย า ินอุด นุนทั่ว
ไป)ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ าร าย ิน บี้ยยั ชีพผู
ู อายุ อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ 2552
บี้ยยั ชีพ นพิ าร
พื่อ าย ปน า บี้ยยั ชีพ ผูพิ าร ตามภาร ิ ถาย อน าร ราะ บี้ย
ยั ชีพผูพิ าร
อ รป รอ วนทอ ถิ่น( าย า ินอุด นุนทั่ว
ไป) ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย ลั ณฑ าร าย ิน บี้ย วาม
พิ าร อ อ รป รอ วนทอ ถิ่น พ.ศ 2553 ละ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
บี้ยยั ชีพผูปวย อด
พื่อ าย ปน า บี้ยยั ชีพ
ผูปวยติด ชื้อ HIV ํานวน 10 น
ตามภาร ิ ถาย อน าร ราะ บี้ยยั ชีพผูปวย ติด ชื้อ HIV
อ ร
ป รอ วนทอ ถิ่น( าย า ินอุด นุนทั่วไป)
ตามระ บียบ ระทรว ม าดไทยวาดวย าร าย ิน ราะ พื่อ ารยั ชีพ
อ อ รป รอ วน ทอ ถิ่น พ.ศ 2548
ํารอ าย
ราย ายที่ตั้ ไว พื่อ ช าย น รณีที่ ํา ปน พื่อปอ ัน ละบรร ทา วาม
ดือดรอน อ ประชาชนที่ ิด า าธารณภัยตา ๆ ชน ารปอ ัน ละ ไ
ปัญ าอุท ภัยน้ําปาไ ล ลา ผนดินถลมภัย ล ภัย นาวอั ีภัย ละไฟ
ปาฯลฯ
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ราย ายตาม อผู พัน
ิน นับ นุน อ ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตําบลนา พธิ์

ํานวน

100,000 บาท

ํานวน

197,540 บาท

ตั้ าย พื่อ ิน นับ นุน อ ทุน ลั ประ ัน ุ ภาพตําบลนา พธิ์
ิน มทบ อ ทุนบํา น็ บํานาญ าราช าร วนทอ ถิ่น ( บท.)
พื่อ าย ปน ิน มทบ อ ทุนบํา น็ บํานาญ าราช าร วนทอ ถิ่น ( บท.)

