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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาทอน 

ข้อบัญญัต ิ



องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

เขต/อําเภอ ทุ่งหว้า    จังหวัดสตูล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32/3  ม.9  ซอย-  ถนนละงู - ทุ่งหว้า  แขวง/ตําบล นาทอน
  เขต/อําเภอ ทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  91120

พืนที 51.34 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 7,308 คน

ชาย 3,612 คน

หญิง 3,696 คน

ข้อมูล ณ วันที 5 ตุลาคม 2561



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,683,015.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,184,858.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,869,915.20 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 22 โครงการ รวม 4,068,971.40 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 29 โครงการ รวม 4,283,671.40 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 42,821,194.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 384,375.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 126,403.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 201,489.87 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 19,962.13 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 2,640.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,098,497.06 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 22,987,827.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,006,551.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 32,933,867.71 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,242,550.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,325,260.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,691,527.10 บาท

งบลงทุน จํานวน 718,768.37 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,955,762.24 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,906,551.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,163,411.62 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

อําเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
อําเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 417,389.49 403,000.00 370,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 47,521.40 48,400.00 43,340.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 131,903.16 140,000.00 140,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 3,000.00 72,000.00

หมวดรายได้จากทุน 600.00 0.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 597,414.05 594,400.00 626,340.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 16,131,867.78 15,671,000.00 15,666,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,131,867.78 15,671,000.00 15,666,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 22,494,781.00 24,705,190.00 24,750,010.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,494,781.00 24,705,190.00 24,750,010.00

รวม 39,224,062.83 40,970,590.00 41,042,350.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,240,362.00 8,628,460.00 9,318,543.00

งบบุคลากร 11,645,425.00 12,851,430.00 13,754,888.00

งบดําเนินงาน 8,478,171.47 11,584,700.00 12,762,590.00

งบลงทุน 5,928,525.59 5,017,000.00 2,151,430.00

งบรายจ่ายอืน 19,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,918,225.20 2,869,000.00 3,034,899.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 37,229,709.26 40,970,590.00 41,042,350.00

รวม 37,229,709.26 40,970,590.00 41,042,350.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

อําเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

อําเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,598,472

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,402,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,329,920

แผนงานสาธารณสุข 2,530,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,137,916

แผนงานเคหะและชุมชน 4,547,399

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 114,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,023,300

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,318,543

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 41,042,350





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,512,312 1,346,460 6,858,772

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,113,992 1,346,460 4,460,452

งบดําเนินงาน 2,684,800 925,000 3,609,800

    ค่าตอบแทน 229,800 165,000 394,800

    ค่าใช้สอย 1,610,000 643,000 2,253,000

    ค่าวัสดุ 350,000 117,000 467,000

    ค่าสาธารณูปโภค 495,000 0 495,000

งบลงทุน 39,900 70,000 109,900

    ค่าครุภัณฑ์ 39,900 70,000 109,900

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

                                             รวม 8,257,012 2,341,460 10,598,472

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 580,100 0 580,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 580,100 0 580,100

งบดําเนินงาน 371,700 160,000 531,700

    ค่าตอบแทน 15,000 50,000 65,000

    ค่าใช้สอย 215,000 110,000 325,000

    ค่าวัสดุ 141,700 0 141,700

งบลงทุน 291,000 0 291,000

    ค่าครุภัณฑ์ 291,000 0 291,000

                                             รวม 1,242,800 160,000 1,402,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
อําเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 754,000 2,528,000 3,282,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 754,000 2,528,000 3,282,000

งบดําเนินงาน 325,000 3,978,920 4,303,920

    ค่าตอบแทน 15,000 50,000 65,000

    ค่าใช้สอย 180,000 2,063,920 2,243,920

    ค่าวัสดุ 130,000 1,805,000 1,935,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000

งบลงทุน 20,000 0 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,724,000 2,724,000

    เงินอุดหนุน 0 2,724,000 2,724,000

                                             รวม 1,099,000 9,230,920 10,329,920

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 749,000 0 749,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 749,000 0 749,000

งบดําเนินงาน 365,000 1,235,170 1,600,170

    ค่าตอบแทน 25,000 0 25,000

    ค่าใช้สอย 310,000 1,079,170 1,389,170

    ค่าวัสดุ 30,000 156,000 186,000

งบลงทุน 0 180,830 180,830

    ค่าครุภัณฑ์ 0 180,830 180,830

                                             รวม 1,114,000 1,416,000 2,530,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 895,916 0 895,916

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 895,916 0 895,916

งบดําเนินงาน 202,000 15,000 217,000

    ค่าตอบแทน 112,000 0 112,000

    ค่าใช้สอย 40,000 15,000 55,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 25,000 25,000

    เงินอุดหนุน 0 25,000 25,000

                                             รวม 1,097,916 40,000 1,137,916

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,225,100 0 164,000 1,389,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,225,100 0 164,000 1,389,100

งบดําเนินงาน 556,000 360,000 580,000 1,496,000

    ค่าตอบแทน 61,000 0 10,000 71,000

    ค่าใช้สอย 270,000 50,000 400,000 720,000

    ค่าวัสดุ 225,000 310,000 170,000 705,000

งบลงทุน 10,000 1,486,400 0 1,496,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 1,486,400 0 1,496,400

งบเงินอุดหนุน 0 165,899 0 165,899

    เงินอุดหนุน 0 165,899 0 165,899

                                             รวม 1,791,100 2,012,299 744,000 4,547,399

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 114,000 114,000

    ค่าใช้สอย 114,000 114,000

                                             รวม 114,000 114,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 390,000 350,000 110,000 850,000

    ค่าใช้สอย 370,000 350,000 110,000 830,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 0 20,000

งบลงทุน 0 0 53,300 53,300

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 53,300 53,300

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 0 120,000

    เงินอุดหนุน 0 120,000 0 120,000

                                             รวม 390,000 470,000 163,300 1,023,300

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 35,000 5,000 40,000

    ค่าใช้สอย 35,000 5,000 40,000

                                             รวม 35,000 5,000 40,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,318,543 9,318,543

    งบกลาง 9,318,543 9,318,543

                                             รวม 9,318,543 9,318,543



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,598,472

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,402,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,329,920

แผนงานสาธารณสุข 2,530,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,137,916

แผนงานเคหะและชุมชน 4,547,399

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 114,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,023,300

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,318,543

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 41,042,350

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน และโดยอนุมัติของนายอําเภอทุ่งหว้า

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 41,042,350 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
41,042,350 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
อําเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมยศ  ฤทธิธรรมนาถ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
อําเภอ ทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 289,962.50 288,595.50 292,347.92 290,000.00 -10.34 % 260,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 24,622.88 28,571.30 27,134.04 15,000.00 100.00 % 30,000.00

     ภาษีป้าย 52,609.00 48,934.00 46,934.80 48,000.00 -37.50 % 30,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 53,622.16 101,650.59 50,972.73 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 420,816.54 467,751.39 417,389.49 403,000.00 370,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 640.20 291.00 407.40 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 6,283.25 1,799.00 784.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 600.00 850.00 6,150.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 110.00 130.00 90.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 1,958.00 59.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,580.00 1,370.00 820.00 1,500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 38,980.00 21,480.00 25,270.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 800.00 1,710.00 1,760.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 6,000.00 6,800.00 9,600.00 5,500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 241,852.00 43,706.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 1,400.00 2,125.00 900.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

150.00 1,700.00 0.00 500.00 1,200.00 % 6,500.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 360.00 260.00 240.00 300.00 13.33 % 340.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 302,213.45 83,843.00 47,521.40 48,400.00 43,340.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 129,761.15 144,471.39 131,903.16 140,000.00 0.00 % 140,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 129,761.15 144,921.39 131,903.16 140,000.00 140,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 3,200.00 400.00 0.00 3,000.00 2,300.00 % 72,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 27,200.00 424.00 0.00 3,000.00 72,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,150.00 0.00 600.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,150.00 0.00 600.00 0.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 113,966.75 461,865.23 513,817.01 450,000.00 0.00 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,897,335.72 7,850,947.95 7,563,151.09 7,800,000.00 0.00 % 7,800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,815,263.19 2,835,379.51 2,762,796.78 2,800,000.00 0.00 % 2,800,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,949.50 21,921.89 24,819.01 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ภาษีสุรา 1,489,699.27 1,468,220.45 1,496,513.88 1,450,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,566,582.71 3,158,154.32 3,606,422.40 3,000,000.00 48.33 % 4,450,000.00

     อากรประมง 6,500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 642.00 12,936.20 10,000.00 0.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงแร่ 51,580.85 46,868.37 96,937.24 60,000.00 50.00 % 90,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 72,951.41 49,782.49 46,599.17 70,000.00 -42.86 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 254,349.00 7,815.00 7,875.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 8,020.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 58.20 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,315,198.40 15,908,655.41 16,131,867.78 15,671,000.00 15,666,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 11,601,255.00 10,533,647.00 22,494,781.00 24,705,190.00 0.18 % 24,750,010.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 11,601,255.00 10,533,647.00 22,494,781.00 24,705,190.00 24,750,010.00

รวมทุกหมวด 27,797,594.54 27,139,242.19 39,224,062.83 40,970,590.00 41,042,350.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

อําเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 41,042,350   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 370,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 260,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกัยปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 30,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกัยปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกัยปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 50,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกัยปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 43,340 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ตังงบประมาณตามประมาณการจากกองช่าง
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท
ตังตามประมาณการรายรับจากกองสาธารณสุข
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท
ตังเท่ากับงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,000 บาท
ตังตามประมาณการรายรับจากกองสาธารณสุข
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 6,500 บาท

ตังตามประมาณการรายรับจากกองสาธารณสุข
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท
ตังตามประมาณการรายรับจากกองสาธารณสุข
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 340 บาท
ตังตามประมาณรายได้จากกองช่าง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 140,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 140,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 72,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 72,000 บาท
ตังงบประมาณเพือรองรับศูนย์บริการ EMS
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,666,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 450,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,800,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,800,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 20,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,450,000 บาท
ตังงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากได้รับเงินจากภาษี
สสุราเพิมขึน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
อากรประมง จํานวน 1,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 90,000 บาท
ตังงบประมาณใกล้เคียงปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ตังงบประมาณน้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 5,000 บาท
ตังงบประมาณน้อยกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากได้รับจริงน้อยลง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
- หนังสือซักซ้อมแนวทางจัดทํางานประมาณ ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลว
. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 24,750,010 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 24,750,010 บาท

ตังงบประมาณใกล้เคียงปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 122,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,713,600.00 1,648,800.00 1,670,400.00 1,713,600.00 0 % 1,713,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320.00 2,333,520.00 2,391,120.00 2,398,320.00 2,398,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,650,632.00 1,562,976.00 1,895,420.00 2,090,000.00 6.06 % 2,216,592

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 22,400.00 0.00 18,360.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินประจําตําแหน่ง 151,200.00 100,800.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 482,880.00 524,280.00 526,200.00 578,970.00 -1.31 % 571,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000.00 82,350.00 72,060.00 56,860.00 -12.06 % 50,000

เงินอืนๆ 44,800.00 16,800.00 84,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,435,912.00 2,287,206.00 2,764,040.00 3,001,830.00 3,113,992

รวมงบบุคลากร 4,834,232.00 4,620,726.00 5,155,160.00 5,400,150.00 5,512,312

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
อําเภอทุ่งหว้า    จังหวัดสตูล
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,800.00 15,100.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400.00 8,600.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 139,900.00 113,000.00 151,226.00 156,000.00 0 % 156,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,164.00 9,799.00 9,372.00 35,000.00 10.86 % 38,800

รวมค่าตอบแทน 179,264.00 146,499.00 160,598.00 261,000.00 229,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 202,021.70 377,592.00 419,153.80 475,200.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 460,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 15,771.00 7,900.00 30,357.00 50,000.00 -20 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 202,860.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 600 % 700,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 236,173.00 249,713.00 0.00 0 % 0

โครงการ สํารวจ จัดเก็บ,รวบรวม,บันทึก
ข้อมูลพืนฐานเชิงลึกเพือใช้ในการจัดทํา
แผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิน และใช้
อ้างอิงแก่หน่วยงานทีเกียวข้องทีมีความ
จําเป็นต้องใช้            

72,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุง ย้ายจุดติดตัง
กล้องวงจรปิด (CCTV) 0.00 0.00 0.00 41,600.00 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที อบต.นา
ทอน

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในสํานักงาน 0.00 0.00 24,900.00 0.00 0 % 0

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.00 0.00 202,299.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,625.85 0.00 0.00 49,200.00 123.58 % 110,000

รวมค่าใช้สอย 509,278.55 621,665.00 926,422.80 1,266,000.00 1,610,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 43,891.00 49,483.00 69,902.50 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 2,510.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,606.00 19,556.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 43,646.54 115,256.07 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 87,158.50 68,864.00 76,299.50 80,000.00 25 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 19,275.00 20,000.00 -75 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,500.00 58,080.00 26,700.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 179,155.50 239,629.54 310,943.07 395,000.00 350,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 212,358.98 263,918.64 246,706.00 400,000.00 -5 % 380,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 209,520.98 114,605.39 85,995.90 100,000.00 -15 % 85,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 28,317.00 28,804.00 24,916.00 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 450,196.96 407,328.03 357,617.90 540,000.00 495,000

รวมงบดําเนินงาน 1,317,895.01 1,415,121.57 1,755,581.77 2,462,000.00 2,684,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

                 1 ค่าชือโพเดียม จํานวน 
1ชุด                                              4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีสําหรับใช้ในสํานักงาน 
จํานวน  4  ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ชุดรับแขก จํานวน 1ชุด                        
                          5,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองฉายโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 
เครืองและจอรับภาพ จํานวน 1 จอ 0.00 0.00 126,400.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 4,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

2.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

3.จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
สํานักงาน                       17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 เครือง 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซือเครืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kva 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,900

จัดซือจอภาพคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 85,151.38 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,851.38 0.00 168,200.00 187,400.00 39,900

รวมงบลงทุน 112,851.38 0.00 168,200.00 187,400.00 39,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 19,000.00 0.00 19,000.00 20,000.00 -100 % 0

การจ้างประเมินความพึงพอใจในการให้
บริการประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 19,000.00 0.00 19,000.00 20,000.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 19,000.00 0.00 19,000.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 6,308,978.39 6,060,847.57 7,122,941.77 8,094,550.00 8,257,012

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต. เคลือนทีพบประชาชน
เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและสนับ
สนุนแผนชุมชน

0.00 19,632.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.เคลือนพบประชาชนเพือ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถินและสนับสนุน
แผนชุมชน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําข้อมูลสุขภาวะตําบลและ
จัดตังศูนย์จัดการเครือข่าย 0.00 0.00 8,540.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อบต.เคลือนทีพบประชาชนและเวที
ประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชนสู่แผน
พัฒนาท้องถิน 

48,972.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,972.00 19,632.00 8,540.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 48,972.00 19,632.00 8,540.00 20,000.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 48,972.00 19,632.00 8,540.00 20,000.00 0

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 509,426.52 551,721.00 568,860.00 876,680.00 18.37 % 1,037,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 0 % 4,320

เงินประจําตําแหน่ง 26,250.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,570.00 229,720.00 234,780.00 248,220.00 5.7 % 262,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 780,566.52 827,761.00 849,960.00 1,171,220.00 1,346,460

รวมงบบุคลากร 780,566.52 827,761.00 849,960.00 1,171,220.00 1,346,460

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 18,550.00 9,100.00 17,850.00 60,000.00 66.67 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 45,600.00 23,300.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740.00 1,870.00 13,900.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 67,890.00 34,270.00 31,750.00 125,000.00 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 85,000.00 104,300.00 122,787.00 196,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 303,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 41,192.55 66,750.00 77,404.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุกบุกถึงบันได
บ้าน 0.00 9,000.00 9,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษี
รายได้และการสร้างมูลค่าเพิมให้กับท้อง
ถิน

261,227.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแผนทีภาษี 0.00 112,620.00 107,007.00 84,000.00 19.05 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 387,419.55 292,670.00 316,198.00 540,000.00 643,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,641.85 42,762.25 50,829.05 60,000.00 8.33 % 65,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,024.00 3,888.00 7,388.00 10,000.00 -80 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,500.00 62,790.00 27,900.00 29,200.00 71.23 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 103,165.85 109,440.25 86,117.05 99,200.00 117,000

รวมงบดําเนินงาน 558,475.40 436,380.25 434,065.05 764,200.00 925,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสําหรับใช้ในสํานักงาน 
จํานวน ๖ ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 
เปิด-ปิด ขนาดกว้าง 915 ม.ม.ยาว 457 
ม.ม.สูง 1,830 ม.ม. จํานวน 4 ตู้

0.00 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะสํานักงาน จํานวน ๒ ตัว ขนาด
ยาว ๑๒๐x๖๖x๗๕ ซม. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จ้างทําเคอร์เตอร์เก็บเอกสาร 0.00 49,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ซือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ 
บานเปิด - ปิด ขนาดกว้าง ๙๑๕ ม.ม. 
ยาว ๔๕๗ ม.ม. สูง ๑,๘๓๐ ม.ม.

0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือจอภาพคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,600.00 49,500.00 26,000.00 32,800.00 70,000

รวมงบลงทุน 40,600.00 49,500.00 26,000.00 32,800.00 70,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,379,641.92 1,313,641.25 1,310,025.05 1,968,220.00 2,341,460

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 7,737,592.31 7,394,120.82 8,441,506.82 10,082,770.00 10,598,472

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 137,540.00 240,000.00 2.46 % 245,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 181,120.00 258,000.00 16.98 % 301,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 30,920.00 49,000.00 -33.88 % 32,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 349,580.00 547,000.00 580,100

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 349,580.00 547,000.00 580,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -88.89 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 13,680.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 13,680.00 45,000.00 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 113,387.00 130,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 10,580.00 40,000.00 25 % 50,000

โครงการจัดตังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดสังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ/บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100 % 0

โครงการตังจุดบริการร่วมรณรงค์และลด
อุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการตังจุดบริการร่วมรณรงค์และลด
อุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดวัน
สงกรานต์

0.00 0.00 19,910.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 0.00 99,927.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 31,600.00 139,927.00 163,877.00 265,000.00 215,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 14,900.00 25,000.00 -60 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 67,960.00 85,000.00 -64.71 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 42,004.50 85,000.00 -39.18 % 51,700

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 29,900.00 35,000.00 14.29 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 154,764.50 235,000.00 141,700

รวมงบดําเนินงาน 31,600.00 139,927.00 332,321.50 545,000.00 371,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายในการติดตังกล้องวงจรปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 270,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 15,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,500.00 0.00 0.00 15,300.00 291,000

รวมงบลงทุน 23,500.00 0.00 0.00 15,300.00 291,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 55,100.00 139,927.00 681,901.50 1,107,300.00 1,242,800

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ/บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 55,100.00 139,927.00 681,901.50 1,107,300.00 1,402,800

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 412,805.00 553,258.00 946,830.00 611,280.00 6.33 % 650,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 31,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 158,320.00 313,390.00 267,570.00 140,000.00 -64.29 % 50,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,000.00 48,000.00 45,150.00 26,720.00 -55.09 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 645,125.00 946,148.00 1,301,550.00 820,000.00 754,000

รวมงบบุคลากร 645,125.00 946,148.00 1,301,550.00 820,000.00 754,000

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  10:59:29 หน้า : 11/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,540.00 7,650.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 24,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,540.00 19,650.00 0.00 0.00 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 217,500.00 223,160.00 273,979.00 315,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 97,821.00 129,051.00 180,191.00 30,000.00 33.33 % 40,000

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงเกษตร
และกิจกรรมท่องเทียวตําบลนาทอน 
ประจําปี 2559

0.00 89,112.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,800.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 324,121.00 441,323.00 454,170.00 365,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,949.00 19,690.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 47,309.35 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 7,367.00 3,531.40 47,174.52 70,000.00 -14.29 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0.00 9,650.00 14,700.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,000.00 19,900.00 19,940.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 70,116.00 52,771.40 149,123.87 140,000.00 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 34,637.58 24,507.53 31,241.83 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบริการโทรศัพท์ 18,429.21 17,741.67 16,252.23 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 53,066.79 42,249.20 47,494.06 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 489,843.79 555,993.60 650,787.93 505,000.00 325,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ค่าถังเก็บนํา 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- เครืองตัดหญ้า 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 1,670.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,300.00 12,170.00 0.00 50,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 50,300.00 12,170.00 0.00 50,000.00 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,185,268.79 1,514,311.60 1,952,337.93 1,375,000.00 1,099,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,286,236.00 1,610,000.00 5.59 % 1,700,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 161,000.00 4.35 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 369,315.00 555,000.00 8.11 % 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 61,744.00 84,000.00 -28.57 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,717,295.00 2,410,000.00 2,528,000

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,717,295.00 2,410,000.00 2,528,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 48,900.00 55,000.00 -9.09 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 48,900.00 55,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 297,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 340,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการค่ายเยาวชน 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเด็กแห่ง
ชาติ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 105,000.00 -52.38 % 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย สายสัมพันธ์
ครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการค่ายเยาวชน 0.00 9,932.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเด็กแห่ง
ชาติ 0.00 79,700.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการรายงานผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 0.00 29,795.00 29,782.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนะศึกษา
นอกสถานทีเด็กปฐมวัย 47,030.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที
ปฐมวัยตําบลนาทอน ประจําปี 2559 0.00 39,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 788,000.00 848,000.00 1,245,000.00 1,416,700.00 7.92 % 1,528,920

ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 928,530.00 1,006,827.00 1,334,782.00 1,908,700.00 2,063,920

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,681,299.40 1,716,781.40 1,701,687.20 1,650,000.00 3.03 % 1,700,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,681,299.40 1,716,781.40 1,701,687.20 1,665,000.00 1,805,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 31,000.00 12.9 % 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 56,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 2,609,829.40 2,723,608.40 3,085,369.20 3,684,700.00 3,978,920

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,700.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที 4 ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

0.00 0.00 736,100.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบลนาทอน 0.00 0.00 0.00 215,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้น่าอยู่ น่าเรียนและปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 20,300.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

(รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท)
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 204,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก                 99,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 66,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 99,800.00 204,300.00 802,500.00 235,300.00 0

รวมงบลงทุน 99,800.00 204,300.00 802,500.00 265,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,816,000.00 2,820,840.00 2,680,000.00 2,704,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,724,000

รวมเงินอุดหนุน 2,816,000.00 2,820,840.00 2,680,000.00 2,704,000.00 2,724,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,816,000.00 2,820,840.00 2,680,000.00 2,704,000.00 2,724,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,525,629.40 5,748,748.40 8,285,164.20 9,063,700.00 9,230,920

รวมแผนงานการศึกษา 6,710,898.19 7,263,060.00 10,237,502.13 10,438,700.00 10,329,920

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 166,416.00 192,269.00 197,940.00 210,000.00 157.14 % 540,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 126,480.00 140,500.00 141,120.00 150,000.00 3.33 % 155,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 23,100.00 18,300.00 14,000.00 -14.29 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 316,896.00 355,869.00 357,360.00 376,000.00 749,000

รวมงบบุคลากร 316,896.00 355,869.00 357,360.00 376,000.00 749,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 9,240.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 19,500.00 8,850.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 19,500.00 18,090.00 0.00 10,000.00 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 256,800.00 346,934.75 468,375.25 258,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,640.00 26,460.00 0.00 48,000.00 -16.67 % 40,000

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 24,580.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,034.50 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 260,474.50 373,394.75 492,955.25 316,000.00 310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,420.00 16,285.00 18,790.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,144.88 45,310.26 26,077.80 30,000.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,300.00 88,780.00 15,360.00 40,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,024.00 9,998.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00 19,450.00 6,700.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุอืน 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 57,088.88 179,823.26 66,927.80 120,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 337,063.38 571,308.01 559,883.05 446,000.00 365,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0.00 19,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพ่นละอองฝอย 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

2. จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 19,241.99 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,241.99 78,800.00 107,000.00 23,800.00 0

รวมงบลงทุน 19,241.99 78,800.00 107,000.00 23,800.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 673,201.37 1,005,977.01 1,024,243.05 845,800.00 1,114,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 749,170

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 33,480.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการธนาคารขยะชุมชน 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะและสิงปฏิกูล 98,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ 0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต
.นาทอน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อต่างๆ 0.00 59,150.00 20,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน 0.00 0.00 38,257.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนจัดการขยะและสภาพแวดล้อม
ในครัวเรือน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของธนาคาร
ขยะชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของธนาคาร
ขยะชุมชน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
จัดการขยะในครัวเรือน 0.00 48,080.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและ
เคลือนย้ายผู้ป่วย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมเจ้าของกิจการทีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 0.00 7,792.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเอดส์ ยาเสพติด และแก้ปัญหา
การตังครร์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 176,680.00 115,022.00 72,957.00 370,000.00 1,079,170

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,000 % 66,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 156,000

รวมงบดําเนินงาน 176,680.00 115,022.00 72,957.00 376,000.00 1,235,170

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้คอนเทนเนอร์สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,830

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 180,830

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 180,830
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 176,680.00 115,022.00 72,957.00 1,556,000.00 1,416,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 67,500.00 67,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 67,500.00 67,500.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 67,500.00 67,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 67,500.00 67,500.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 917,381.37 1,188,499.01 1,097,200.05 2,401,800.00 2,530,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 337,430.00 622,660.00 353,200.00 550,000.00 23.49 % 679,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 35,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 365,520.00 405,720.00 226,520.00 145,000.00 4.31 % 151,256

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000.00 72,000.00 38,920.00 23,460.00 0 % 23,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 774,950.00 1,135,380.00 660,640.00 760,460.00 895,916

รวมงบบุคลากร 774,950.00 1,135,380.00 660,640.00 760,460.00 895,916
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,800.00 49,760.00 26,880.00 13,000.00 130.77 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 27,000.00 36,000.00 51,000.00 41.18 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 16,800.00 76,760.00 62,880.00 74,000.00 112,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 100,000.00 108,000.00 7,193.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,900.00 54,752.00 37,940.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,890.00 600.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 115,790.00 163,352.00 45,133.00 65,000.00 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,996.00 13,625.00 19,975.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 72,863.50 71,721.40 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,400.00 15,100.00 32,880.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 111,259.50 100,446.40 52,855.00 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 243,849.50 340,558.40 160,868.00 189,000.00 202,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอี ขนาด 60*60*110 ซม. 
จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานขนาด 150*70*75 ซม. 
จํานวน 1 ชุด ( มี3 ตัว) 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 41,750.00 19,300.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,750.00 19,300.00 26,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 41,750.00 19,300.00 26,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,060,549.50 1,495,238.40 847,508.00 949,460.00 1,097,916

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสําหรับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ฯ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตําบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมเพือก้าวสู่
สังคมวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการนวตกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขของบุคคลในครอบครัวทีมีคน
 พิการ(คู่สมรสคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
และหรือญาติของคนพิการ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการเพิมทักษะการดํารงชีวิตในโลก
ปัจุบันแก่เด้กและเยาวชนตําบลนาทอน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เด็ก เยาวชนและสมาชิกครอบครัว 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนในตําบลนา
ทอน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและส่งเสริม
อาชีพในตําบลนาทอน 0.00 44,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสานรักสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
ระดับหมู่บ้าน ตําบลนาทอน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศุนย์
พัฒนาครอบครัวชุมชนตําบลนาทอน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
แก่ผู้พิการตําบลนาทอน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงส่งเสริมกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ 0.00 49,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 110,000.00 94,200.00 49,500.00 60,000.00 15,000

รวมงบดําเนินงาน 110,000.00 94,200.00 49,500.00 60,000.00 15,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการบริหารสถานทีกลางเพือเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 110,000.00 94,200.00 49,500.00 60,000.00 40,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,170,549.50 1,589,438.40 897,008.00 1,009,460.00 1,137,916

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 481,313.00 549,898.00 567,600.00 617,500.00 7.94 % 666,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 0 % 6,600
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เงินประจําตําแหน่ง 26,367.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 386,880.00 429,640.00 431,520.00 452,500.00 6.08 % 480,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000.00 61,480.00 46,740.00 31,200.00 -3.85 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 973,160.00 1,089,618.00 1,094,460.00 1,149,800.00 1,225,100

รวมงบบุคลากร 973,160.00 1,089,618.00 1,094,460.00 1,149,800.00 1,225,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,000.00 18,000.00 0.00 4,900.00 206.12 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 54,000.00 54,000.00 36,000.00 40,900.00 61,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 27,436.00 184,397.54 141,400.00 286,983.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 21,500.00 66,870.00 18,780.00 18,000.00 233.33 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,574.15 8,230.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 65,510.15 259,497.54 160,180.00 324,983.00 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,188.00 19,988.00 12,445.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 163,999.00 134,030.00 133,040.00 150,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 340,385.00 259,891.00 114,765.00 98,835.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 49,126.47 0.00 100 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,011.50 59,859.00 118,219.00 140,700.00 6.61 % 150,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,350.00 19,090.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 602,933.50 492,858.00 427,595.47 444,535.00 225,000

รวมงบดําเนินงาน 722,443.65 806,355.54 623,775.47 810,418.00 556,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 4 ล้อ 4 ประตู จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 918,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิงระบบติจิ
ตอล 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 
เครือง 0.00 0.00 0.00 5,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 939,000.00 19,600.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 939,000.00 19,600.00 10,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,695,603.65 1,895,973.54 2,657,235.47 1,979,818.00 1,791,100
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 46,600.00 28.76 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 46,600.00 310,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 46,600.00 360,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือโคมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 53,565.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 36,000.00 16,089.12 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,000.00 16,089.12 0.00 53,565.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาภายในตําบล หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 384,300.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายช่องติงมุด หมู่ที 5  -  วังเจริญ
ราษฎร์ หมู่ที 9  ตําบลนาทอน  อําเภอทุ่ง
หว้า  จังหวัดสตูล 

466,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่อง
ติงมุด หมู่ที 5 - วังเจริญราษฎร์ หมู่ที 9 
(ต่อเติม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 320,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที 6 (ต่อ
เนือง)

0.00 0.00 0.00 129,900.00 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ
อ่างเก็บนําช่องงับ หมู่ที 3 บ้านช่องไทร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 353,700

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอบต
.เก่า หมู่ที 4 บ้านวังตง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 319,900

ก่อสร้างระบบกรองนําภายในตําบล หมู่ที 
7 บ้านบารายี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 492,300

โครงการก่อสร้างคูระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณหน้ามัสยิดบ้านวังตง 
หมู่ที 4

0.00 189,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน หมู่ที 9 
บ้านวังเจริญราษฎร์

0.00 0.00 0.00 342,800.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายช่องติงมุด หมู่ที 5 บ้านท่าศิลา - 
หมู่ที 9 บ้านวังเจริญราษฎร์

0.00 0.00 0.00 705,800.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายช่องสะบ้า หมู่ที 6 - เชือมต่อ
ถนน หมู่ที 7 บ้านบารายี 

0.00 0.00 220,500.00 0.00 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยประปา หมู่ที 1  บ้านนา
ทอน  ตําบลนาทอน  อําเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล      

705,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาเปรียบ้านนายหม่อง หมู่ที 2  
บ้านนาเปรีย  ตําบลนาทอน  อําเภอทุ่ง
หว้า  จังหวัดสตูล

409,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายชาญนนท์ หมู่ที 1 0.00 0.00 321,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเหม หมู่ที 4 0.00 0.00 443,500.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายฝายนําล้นวังตง - คลองสะบ้า
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 8 (ต่อเติม)

0.00 0.00 0.00 489,700.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมะนาซะห์ทุ่งตากแดด หมู่ที 3 0.00 0.00 2,353,500.00 0.00 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมลุ่มไม้เหลียม 
หมู่ที 4 บ้านวังตง 0.00 0.00 0.00 272,300.00 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายก้งเซ่ง
อุทิศ หมู่ที 1 บ้านนาทอน 0.00 0.00 0.00 301,899.00 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายกุโบร์
เก่าบารายี หมู่ที 7 บ้านบารายี 0.00 0.00 0.00 507,700.00 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายลงท่าเรือ
คลองเปรีย หมู่ที 2 บ้านนาเปรีย  0.00 0.00 0.00 276,900.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามัสยิดบ้าน
บารายี หมู่ที 7 0.00 345,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ามัสยิดบ้าน
บารายี หมู่ที 7 0.00 0.00 262,125.59 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,580,000.00 534,000.00 3,601,125.59 3,411,299.00 1,486,400

รวมงบลงทุน 1,616,000.00 550,089.12 3,601,125.59 3,464,864.00 1,486,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 213,225.20 191,818.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอละงู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 165,899

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 213,225.20 191,818.00 165,899

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 213,225.20 191,818.00 165,899

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,616,000.00 550,089.12 3,814,350.79 3,703,282.00 2,012,299

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 223,080.00 137,780.00 138,360.00 144,000.00 5.56 % 152,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 34,645.00 24,000.00 21,060.00 17,000.00 -29.41 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 257,725.00 161,780.00 159,420.00 161,000.00 164,000

รวมงบบุคลากร 257,725.00 161,780.00 159,420.00 161,000.00 164,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 4,620.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,620.00 0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 346,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 380,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -81.82 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 456,000.00 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 23,604.92 44,830.00 14,000.00 257.14 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 91,013.00 58,349.23 84,635.50 165,000.00 -27.27 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 91,013.00 81,954.15 129,465.50 179,000.00 170,000

รวมงบดําเนินงาน 91,013.00 86,574.15 129,465.50 645,000.00 580,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 46,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,800.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 46,800.00 0.00 0.00 0.00 0
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 395,538.00 248,354.15 288,885.50 806,000.00 744,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,707,141.65 2,694,416.81 6,760,471.76 6,489,100.00 4,547,399

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการนาทอนก้าวไกลผลิตภัณฑ์เด่น 
๙ ชุมชน ๙ หมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบ
ครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเพิมทักษะชีวิตแก่เด็กและ
เยาวชนตําบลนาทอน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลนา
ทอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 114,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 114,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 114,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 114,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษาบริเวณ
สนามกีฬากลางอําเภอทุ่งหว้า 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
กีฬาตําบลนาทอน 0.00 0.00 47,700.00 0.00 0 % 0

ค่าใช่จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2559

0.00 39,931.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2560

0.00 0.00 38,895.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทน ประจําปี 2559 
ของ จังหวัดสตูล

0.00 16,143.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจําปี 
2558 ของ จ.สตูล

29,859.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย สายสัมพันธ์
ครอบครัว 29,870.00 29,640.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสายสัมพันธ์
ครอบครัว ประจําปี 2560 0.00 0.00 29,898.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน  “นาทอนเกม 58”  199,866.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน "นาทอนเกม 59" 0.00 199,898.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2558 49,640.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนาทอน (นาทอนเกมส์) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนาทอน (นาทอนเกมส์) 
ประจําปี 2560

0.00 0.00 199,912.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนาทอน (นาทอนเกมส์) 
ประจําปี 2561

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการปันจักยานปันรักสุขภาพ 0.00 9,975.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมทักษะกีฬา 19,990.00 29,632.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมทักษะกีฬา ประจําปี  
2560 0.00 0.00 19,882.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมทักษะกีฬา ประจําปี 
2561 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 339,725.00 325,219.00 336,287.00 240,000.00 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วัสดุกีฬา 89,948.00 89,670.00 49,684.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 89,948.00 89,670.00 49,684.00 40,000.00 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 429,673.00 414,889.00 385,971.00 305,000.00 390,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

อัฒจรรย์เหล็ก 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 50,000.00 20,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 50,000.00 20,000.00 0
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 429,673.00 414,889.00 435,971.00 325,000.00 390,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ       
                             14,725.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “
วันพ่อแห่งชาต”ิ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 0.00 9,875.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 0.00 9,882.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือ
ตําบลนาทอน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดงานเมาลิดกลางตําบลนาทอน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานเมาลิดกลางสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถินตําบลนาทอน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน 39,820.00 57,870.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุ
รอ่าน 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตําบลนาทอน 0.00 0.00 60,207.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0.00 9,655.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 
ประจําปีพรรษา 2560 0.00 0.00 9,847.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง 0.00 19,832.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 0.00 59,980.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2560 0.00 0.00 59,032.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา 0.00 29,800.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา 
ประจําปีพรรษา 2559 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ตําบลนาทอน 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมศิลปะพืนบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 9,944.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา 14,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 209,465.00 226,738.00 229,086.00 180,000.00 350,000

รวมงบดําเนินงาน 209,465.00 226,738.00 229,086.00 180,000.00 350,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอุดหนุนมัสยิดหมู่ที 2 บ้านนา
เปรีย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนมัสยิดหมู่ที 3 บ้านช่อง
ไทร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนมัสยิดหมู่ที 4 บ้านวังตง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนมัสยิดหมู่ที 9 บ้านวัง
เจริญราษฎร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 270,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 270,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 479,465.00 226,738.00 229,086.00 180,000.00 470,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการท่องเทียวนาทอนอุทยานธรณี
โลก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 110,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 53,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 53,300

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 163,300

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 909,138.00 641,627.00 665,057.00 535,000.00 1,023,300
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดอบรมการขยายพันธุ์พืช
เศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลนาทอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการแปรรูป/การเพิมมูลค่า
ผักพืนบ้านและสมุนไพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพในตําบลนา
ทอน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 45,000.00 35,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 45,000.00 35,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 45,000.00 35,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต.นาทอนร่วมใจภักดิรักพืัน
ทีสีเขียว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000
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โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนในตําบลนาทอน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 5,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 5,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 75,000.00 40,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ขยายเขตระบบท่อจ่ายนําประปาทุ่งตาก
แดด ซอยมหาราช 2 หมู่ที 3 0.00 0.00 208,700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 208,700.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 208,700.00 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 0.00 0.00 208,700.00 0.00 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 208,700.00 0.00 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 100,000.00 100,000.00 0.00 51,869.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 101,963.00 106,858.00 121,330.00 150,000.00 0 % 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 5,281,200.00 5,659,200.00 11.47 % 6,308,400
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เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,641,600.00 1,920,000.00 0 % 1,920,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 27,000.00 77.78 % 48,000

สํารองจ่าย 85,246.34 198,718.00 380,348.00 276,737.00 -27.86 % 199,640

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 503,975.00 843,140.00 643,140.00 584,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
นาทอน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 329,580

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 131,127.00 138,794.00 148,744.00 162,654.00 0.17 % 162,923

รวมงบกลาง 946,311.34 1,411,510.00 8,240,362.00 8,831,460.00 9,318,543

รวมงบกลาง 946,311.34 1,411,510.00 8,240,362.00 8,831,460.00 9,318,543

รวมงบกลาง 946,311.34 1,411,510.00 8,240,362.00 8,831,460.00 9,318,543

รวมแผนงานงบกลาง 946,311.34 1,411,510.00 8,240,362.00 8,831,460.00 9,318,543

รวมทุกแผนงาน 22,154,112.36 22,322,599.04 37,229,709.26 40,970,590.00 41,042,350
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
อําเภอ ทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,042,350 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,257,012 บาท
งบบุคลากร รวม 5,512,312 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,113,992 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,216,592 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ได้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,หัวหน้าสํานัก
ปลัดฯ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงาน
ธุรการ และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)แก่พนักงานส่วนตําบล
และเงินเพิมต่างๆตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสังการ
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล(ตําแหน่งนักบริหารท้องถินระดับกลาง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหาร
งานท้องถินระดับกลาง),รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงาน
ท้องถินระดับต้น),หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(อํานวยการ
ท้องถินระดับต้น)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 571,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทัว
ไป สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งอืนๆตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,684,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 229,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าเบียประชุม สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปและค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 1,610,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการดังนี
-ค่าอัดกรอบรูปและขยายภาพ
-ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการ
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เอกสารทางราชการต่าๆ
-ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
-ค่าบริการอืนทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 20,000.-บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฏหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน จํานวน 20,000.-บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 2
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 700,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามกฏหมายกําหนด รวมถึงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์เลือกตัง
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1657 ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม เก้าอีพลาสติก ฯลฯ หรือ
ตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระจกเงา กรอบ
รูป ถัง ฯลฯหรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํามัน
เบรค
แบตเตอรี ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
ทีใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
ทอน เช่น นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ หรือ
ตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดี
รอม ไดรฟ์ ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภท
ตามรายจ่ายงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง นํายาเคมีดับ
เพลิง ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพืือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา - ไฟฟ้า ฯลฯ หรือตาม
รายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 495,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ทอน อาคารสถานทีต่าง ๆ,กล้อง cctv ทีอยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ทอน,ค่า TOT Leased Line Internet,ค่าบริการพืนทีและต่ออายุโดเมน
เนม

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีีย์ เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 39,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสําหรับใช้ในสํานักงาน จํานวน  4  ตัว จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับใช้ในสํานักงาน จํานวน 4 ตัว 
คุณลักษณะดังนี 
   - เก้าอีเบาะหนัง มีพนักพิง ล้อเลือน
   - ราคาตัวละ 3,000 บาท 
(ตังตามราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 31  ลําดับที  4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 จํานวน 22,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมาวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Momory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจําหลัก( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อเครือข่ายระบบ (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 30  ลําดับที  2
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kva จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที 
 (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 30 ลําดับที 1

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
การจ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2562

งานบริหารงานคลัง รวม 2,341,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,346,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,346,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,037,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กอง คลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการจัดเก็บราย
ได้
และตําแหน่งอืนๆตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,320 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรีและเงิน
เพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามกฎหมายคําสังหรือหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (อํานวยการท้องถิน
ระดับต้น)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป
และตําแหน่งอืนๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 925,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ค่าเบีย
ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างตามภารกิจ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 643,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 303,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการดังนี
    -  ค่าอัดกรอบรูป ขยายภาพ
    -  ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการ
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่า
จ้าง        
        เหมาทําความสุะอาด ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการแผนที
ภาษี ฯลฯ
    -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
    -  ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
    -  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ฯลฯ
    - ค่าบริการอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมนาของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 2

โครงการแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแผนทีภาษี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และแก้ไขปรับปรุง
จนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 154 ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1657 ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 3
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ค่าวัสดุ รวม 117,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม เก้าอีพลาสติก แผ่นป้าย
ต่างๆ สิงพิมพ์ทีได้มาจากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ หรือตามรายการ
จําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ภาพถ่ายดาว
เทียม ฟิล์ม ฯลฯ- หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกเครืองปรินเตอร์ แผ่นดิส
 โปรแกรม กระดาษต่อเนือง ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ.
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสําหรับใช้ในสํานักงาน จํานวน ๖ ตัว จํานวน 18,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับใช้ในสํานักงาน จํานวน 6 ตัว 
คุณลักษณะดังนี 
   - เก้าอีเบาะหนัง มีพนักพิง ล้อเลือน
   - ราคาตัวละ 3,000 บาท 
(ตังตามราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 31 ลําดับที 6
จัดซือโต๊ะสํานักงาน จํานวน ๒ ตัว ขนาดยาว ๑๒๐x๖๖x๗๕ ซม. จํานวน 12,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสําหรับใช้ในสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
คุณลักษณะดังนี 
   - โต๊ะทํางาน ไม้ ขาเหล็ก ขนาด 120x66x75 ซม.
   - ราคาตัวละ 6,000 บาท 
(ตังตามราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 2/2561) หน้าที 31 ลําดับที 5
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ซือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด - ปิด ขนาดกว้าง ๙๑๕ ม.ม. 
ยาว ๔๕๗ ม.ม. สูง ๑,๘๓๐ ม.ม.

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5 ตู้
คุณลักษณะดังนี 
   - - เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิด-ปิด กว้าง 915 มม.xยาว 457
 มม. สูง 1,830 มม. 
   - ราคาตู้ละ 8,000 บาท 
(ตังตามราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 32 ลําดับที 8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,242,800 บาท
งบบุคลากร รวม 580,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 580,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 245,900 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ได้แก่เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 301,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ  ได้แก่ ตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําแหน่งพนักงานขับ
รถ และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่พนักงานจ้าง
ภารกิจ  ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และตําแหน่งพนักงานขับรถ และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี

งบดําเนินงาน รวม 371,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557
-  ค่าเบียประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง ค่าตอบแทน
อืนๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ
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ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซืงบริการดังนี
    - ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าจ้างทําคู่มือ
ประชาชน ฯลฯ
    - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ซึงเกียวข้องกับกิจการ
ของ อบต.นาทอน 
    - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่กิจกรรม
ของ อบต.นาทอน ทางสิงพิมพ์ต่างๆ และจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
หรือโฆษณาต่างๆ  
    - ค่าเช่าทรัพย์สินเพือการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม อบต.นา
ทอน
    - ค่าบริการอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และแก้ไขปรับ
ปรุุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1657 ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 141,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฎิบัติงาน
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํามัน
เบรค แบตเตอรี ฯลฯ ทีจําเป็นต้องใช้สําหรับรถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์   หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 51,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ หรือเครือง
จักรเอกชนหรือหน่วยงานราชการทีมาดําเนินการในพืนที 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดร์ฟ ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง นํายาเคมี ฯลฯ
 หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 291,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 291,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าใช้จ่ายในการติดตังกล้องวงจรปิด จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิด จํานวน 2 จุด ตามรายละเอียดดังนี
   1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร แบบที 2 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ จํานวน 2 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2560 ข้อ 8)
   2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2560 ข้อ 9)
   3. เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
 ข้อ 62)
   4. ชุดแปลงสัญญาณโครงข่ายเป็นระบบใยแก้ว (Media Convertor) 
พร้อมเชือมต่อ จํานวน 4 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)
   5. สายนําสัญญาณโครงการใยแก้วนําแสง 1 COR 2 เส้น ความยาวไม่
น้อยกว่าเส้นละ 200 เมตร จํานวน 2 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)
   6. ตู้สําหรับจัดเก็บเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 9U จํานวน 1
 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)
   7. จอแสดงผลแบบ UHD 4K ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว จํานวน 1
 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)
   8. กล่องตู้เก็บอุปกรณ์ระบบไฟเบอร์ออฟติคและระบบ CCTV ภาย
นอกอาคาร จํานวน 2 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)
   9. ค่าติดตังพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตัง จํานวน 1 งาน (ราคาตาม
ท้องตลาด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 33 ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน ๑  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0  GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD - RWcหรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย แบบติดตังภาย
ใน (internal) หรือภายนอก (external)  จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth  
(ตังตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ
.ศ.2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561)  หน้าที 31 ลําดับที 3

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าเบียประชุม สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปและค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง เป็นต้น 
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ/บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ/บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัย เช่น 
- เพือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 และแก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667   ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 110 ลําดับที 1
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 13 ลําดับที 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,099,000 บาท
งบบุคลากร รวม 754,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการ
ท้องถินระดับต้น)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าเบียประชุม สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปและค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
- ค่าจ้างทําสิงพิมพ์เพือโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการกองการศึกษา, ค่าจ้างเหมาเจ้า
หน้าทีบันทึกข้อมูล
- ค่าจ้างเหมาในการทําของ ค่าทําความสะอาด ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองปรินเตอร์ และอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ
กองการศึกษาฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
 และแก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง(ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2 /ว 1657  
ลงวันที 16  กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง(ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีจําเป็นในสํานักงานของกอง
การศึกษา เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0808.2 /ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  11:00:16 หน้า : 14/39



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํามัน
เบรค แบตเตอรี ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทีใช้
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดี
รอม ไดรฟ์ ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภท
หรือตามรายจ่ายงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถ
ยนต์ หรือครุภัณฑ์ทีเป็นทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทอน
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,230,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,528,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,528,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ครูผู้
ช่วย , ครู คศ.1 ,ครู คศ.2  และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับข้าราชการพนักงานครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ทีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายระเบียบคําสังหรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 4 อัตรา และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 4 อัตรา และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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งบดําเนินงาน รวม 3,978,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 2,063,920 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
- ค่าจ้างทําสิงพิมพ์เพือโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
- ค่าจ้างเหมาในการทําของ ค่าทําความสะอาด ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองปรินเตอร์ และอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (คร้ังที 2/2561) หน้าที 19  ลําดับที 2
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย สายสัมพันธ์ครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย สายสัมพันธ์ครอบ
ครัว เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าของรางวัล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 130 ลําดับที 47
โครงการค่ายเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนตําบลนา
ทอน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 112 ลําดับที 1
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โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าของรางวัล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 118 ลําดับที 15
โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรายงานผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าของ
รางวัล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1)  หน้าที 115 ลําดับที 7
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,528,920 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน จํานวน 3 แห่ง เช่น ค่าอาหารกลาง
วัน, ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าจัดการศึกษา ฯลฯ
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 115 ลําดับที 8
 

ค่าวัสดุ รวม 1,805,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,700,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
พืนทีตําบลนาทอน
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1)หน้าที 114 ลําดับที 5

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย เป็นต้น ตามรายการ
จําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมี สําหรับเติมถังดับเพลิงซึงอายุครบการใช้
งาน ต้องบรรจุนํายาดับเพลิงใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทอน
-  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาทอน
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการ Internet ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 2,724,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,724,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,724,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 158 ลําดับที 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,114,000 บาท
งบบุคลากร รวม 749,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 749,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่          ผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขฯ (อํานวยการท้องถินระดับต้น) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
ตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นงินเพิมการครองชีพชัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าเบียประชุม สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปและค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเอกสารวิชาการ ประกอบการดําเนิน
งานสาธารณสุข
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ในการปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับงานสาธารณสุขและงานจ้างเหมาบริการ
อืนๆ ฯลฯ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางทางด้านสาธารณสุขทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รถแห่ ฯลฯ

-ค่าเช่าเครืองปรินเตอร์ และอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน

-ค่าบริการอืน ๆ ทีเป็นประโยขน์ต่อทางการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
 และแก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2 /ว 1657  
ลงวันที 16  กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ     นําดืม เก้าอีพลาสติก เป็นต้น ตาม
รายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์             จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดี
รอม ไดรฟ์ ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภท
หรือตามรายจ่ายงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,416,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,235,170 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,079,170 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 749,170 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ
- ค่าสํารวจสุนัขและแมวในพืนทีตําบลนาทอน
- ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
- ค่าบริการอืนทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด
ออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม, ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงงการ คู่มือประชาชน และวัสดุ
ต่างๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวดที 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา 16(19)  ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีในการสาธารณสุข  การอนามัยครอบ
ครัว  และการรักษาพยาบาล  และพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2552
  หมวด 2  ส่วนที 3  อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  มาตรา 67(3)  ให้อํานาจหน้าทีในการป้องกันโรคและระงับโรค
ติดต่อ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 081.05/ว2072 ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 136 ลําดับที 14
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โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.นาทอน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้
ชีพ อบต.นาทอน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่านํามัน, ค่าวัสดุวิทยา
ศาสตร์การแพทย์, ค่าสวัสดิการ (เครืองแต่งกาย) และวัสดุต่างๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวดที 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ  มาตรา 16(29)  ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  และพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2552  หมวด 2  ส่วนที 3
  อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตรา 67(4)  ให้อํานาจ
หน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 139 ลําดับที 24
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของธนาคารขยะชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมของ
ธนาคารขยะชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม, วัสดุสาธิตและอุปกรณ์ทีใช้ในธนาคารขยะ เช่น กระสอบใส่ขยะ สมุด
คู่ฝากธนาคารขยะตําบลนาทอน, จุดรวมขยะอันตราย และวัสดุต่างๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวดที 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ  มาตรา 16(18)  ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีในการกําจัดมูลฝอย สิงปฏิกูล และนํา
เสีย และพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2552  หมวด 2  ส่วนที 3
  อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตรา 67(7)  ให้อํานาจ
หน้าทีในการคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง
แวดล้อม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 103 ลําดับที 2
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม, ค่ารถประชาสัมพันธ์, ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คู่มือประชาชน, ค่าเวชภัณฑ์พร้อมเข็ม , ค่าวิทยากรณ์ และวัสดุ
ต่างๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวดที 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ  มาตรา 16(19)  ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีในการสาธารณสุข  การอนามัยครอบ
ครัว  และการรักษาพยาบาล  และพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2552
  หมวด 2  ส่วนที 3  อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  มาตรา 67(3)  ให้อํานาจหน้าทีในการป้องกันโรคและระงับโรค
ติดต่อ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 081.05/ว2072 ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ครังที 2/2561)  หน้าที 15 ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  11:00:17 หน้า : 21/39



โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและเคลือนย้ายผู้ป่วย จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและ
เคลือนย้ายผู้ป่วย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม, ค่าวิทยากร, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงงการ , คู่มือ เอกสารประกอบ
การอบรม และวัสดุต่างๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวดที 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ  มาตรา 16(19)  ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีในการสาธารณสุข  การอนามัยครอบ
ครัว  และการรักษาพยาบาล  และพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2552
  หมวด 2  ส่วนที 3  อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  มาตรา 67(3)  ให้อํานาจหน้าทีในการป้องกันโรคและระงับโรค
ติดต่อ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 15 ลําดับที 2
โครงการเอดส์ ยาเสพติด และแก้ปัญหาการตังครร์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเอดส์ ยาเสพติด และแก้
ปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าวิทยากร, ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุต่างๆ 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวดที 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ  มาตรา 16(10)  ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าทีในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6)  พ.ศ. 2552  หมวด 2
  ส่วนที 3  อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตรา 67(6) ให้
อํานาจหน้าทีในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 081.05/ว2072 ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 138 ลําดับที 21

ค่าวัสดุ รวม 156,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางใน ยาง
นอก หัวเทียน นํากลัน ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและ
ครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เครือง ตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ในการใช้งาน บํารุงและรักษา เครืองพ่นหมอกควัน รถ
บรรทุกขยะและรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ สําลี ผ้าพันแผล ยา
สามัญประจําบ้าน ถุงมือ เครืองมือวิทยาศาสตร์ จุลินทรีย์กําจัดลูกนํายุง
ลาย สารกําจัดลูกนํายุงลาย ชุดตรวจวิเคราห์คุณภาพอาหารเบืองต้น ฯลฯ
 หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงประกาศ ฟิล์ม
ถ่ายรูป รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ หรือตามรายการ
จําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 180,830 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,830 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้คอนเทนเนอร์สํานักงาน จํานวน 180,830 บาท
จัดซือตู้คอนเทนเนอร์สํานักงาน 1 ตู้ ใช้สําหรับทีปฎิบัติงานหน่วยกู้
ชีพ     โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
 - ขนาดภายนอกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.63 เมตร 
 - โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นกันสนิทและสีนําเงินทับ พืนเป็นวีว่าร์บอร์ด
 หนา 16 มม. ปูทับด้วยพืนกระเบืองยาง ผนังและเพดานเป็นแผ่นฉนวน
สําเร็จรูป
 - ประตูกระจก บานสวิง ขนาน 1.00 เมตร x 2.00 เมตร หน้าต่างกระจก
บานสไลด์ ขนาด 1.00 เมตร x 1.00 เมตร
 - โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 1 x 40 วัตต์ แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมเบรก
เกอร์ สวิทซ์และปลักภายในพร้อมเดินรางไฟ
 - พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6 นิว 
 - เครืองปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู
(ตังตามราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีราคากลางตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลงและทีแก้ไขเพิมเติม (ครังที 2/2561) หน้าที 36 ลําดับที 3

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,097,916 บาท
งบบุคลากร รวม 895,916 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 895,916 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 679,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม (อํานวยการท้องถินระดับต้น) และนักพัฒนาชุมชนฯ และ
ตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (อํานวยการท้องถินระดับต้น)
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,256 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,460 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ   และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าเบียประชุม สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปและค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ค่ากู้ยืมเงินเพือชําระค่าบ้าน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าจ้างทําคู่
มือประชาชนฯลฯ
-  เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ซึงเกียวข้องกับ
กิจการของ อบต.นาทอน 
- เพือเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่กิจกรรม
ของ อบต.นาทอน ทางสิงพิมพ์ต่างๆ และจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
หรือโฆษณาต่างๆ  
- เพือเป็นค่าเช่าทรัพย์สินเพือการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม อบต
.นาทอน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2 /ว 1657  
ลงวันที 16  กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม เก้าอีพลาสติก แผ่นป้าย
ต่าง ๆ สิงพิมพ์ทีได้มาจากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ หรือตามรายการ
จําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดี
รอม ไดรฟ์ ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภท
หรือตามรายจ่ายงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเตรียมความพร้อมเพือก้าวสู่สังคมวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพือก้าวสู่
สังคมวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เครือง
เขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
การอบรม ฯลฯเป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 143 ลําดับที 7
โครงการนวตกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในครอบครัวทีมี
คน
 พิการ(คู่สมรสคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและหรือญาติของคนพิการ)

จํานวน 5,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนวตกรรมการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลในครอบครัวทีมีคนพิการ
(คู่สมรสคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและ/ญาติของคนพิการ)
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับการอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 140 ลําดับที 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบริหารสถานทีกลางเพือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 25,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,791,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,225,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,225,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 666,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
ช่าง (อํานวยการท้องถินระดับต้น) นายช่างโยธา และตําแหน่งอืน ๆ ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) แก่พนักงานส่วน
ตําบลและเงินเพิมต่างๆ ตามระเบียบกฏหมาย หนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (อํานวยการท้องถิน
ระดับต้น)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วย
นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตําแหน่ง
อืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 556,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าเบียประชุม สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปและค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ กฎหมาย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมาย

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  11:00:17 หน้า : 26/39



ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
- ค่าอัดกรอบรูป ขยายภาพ
- ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ
- ค่าบริการอืนทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
- ค่าจ้างออกแบบและควบุมการก่อสร้าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง(ครังที 2/2561) หน้าที 19  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2 /ว 1657  
ลงวันที 16  กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 19 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นํา
ดืม เก้าอีพลาสติก ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํามัน
เบรค แบตเตอรี เป็นต้น หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
ทีใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
ทอน เช่น นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดี
รอม ไดรฟ์ ฯลฯ หรือตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภท
หรือตามรายจ่ายงบประมาณ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,012,299 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
- ค่าอัดกรอบรูป ขยายภาพ
- ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ
- ค่าบริการอืนทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
- ค่าจ้างออกแบบและควบุมการก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของต่างๆ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ สตาร์สเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าสําหรับใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาทอน เป็น
ต้น ตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย เป็นต้น ตามรายการ
จําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับใช้ในงานซ่อมแซมและ
ปรับปรุงถนนหรืองานอืนๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยได้รับการ
สนับสนุนเครืองจักรกล จากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
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งบลงทุน รวม 1,486,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,486,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องติงมุด หมู่ที 5 - วังเจริญราษฎร์ หมู่
ที 9 (ต่อเติม)

จํานวน 320,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องติงมุด หมู่ที 5
 - วังเจริญราษฎร์ หมู่ที 9 (ต่อเติม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที อบต
.กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 94 ลําดับที 61
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบอ่างเก็บนําช่องงับ หมู่ที 3 บ้านช่อง
ไทร

จํานวน 353,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบอ่างเก็บนําช่อง
งับ หมู่ที 3 บ้านช่องไทร ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม
. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที อบต.กําหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 87 ลําดับที 33
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอบต.เก่า หมู่ที 4 บ้านวังตง จํานวน 319,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอบต.เก่า หมู่ที 4
 บ้านวังตง ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที อบต.กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 89 ลําดับที 40
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
ก่อสร้างระบบกรองนําภายในตําบล หมู่ที 7 บ้านบารายี จํานวน 492,300 บาท
สถานทีดําเนินการ ประปาสระสวนส้ม หมู่ที 7 บ้านบารายี
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงสูบนํา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3
 เมตร 1 หลัง ถังนําใสขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 1.35 เมตร 1
 ถัง งานระบบกรองนํา ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 97 ลําดับที 70
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
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งบเงินอุดหนุน รวม 165,899 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,899 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอละงู จํานวน 165,899 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานขยายเขตไฟฟ้าแรง
ตํา สถานทีดําเนินการ หมู่ที 9 บ้านวังเจริญราษฎร์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 และแก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 156  ลําดับที 2 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 744,000 บาท
งบบุคลากร รวม 164,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับ
เครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานขับ
เครืองจักรกลขนาดเบา และตําแหน่งอืน ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าเบียประชุม สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปและค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้าง เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการดังนี
- ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการ
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าจ้างเหมา
เก็บขยะ ฯ
-ค่ากําจัดขยะ
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ
-ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
-ค่าบริการอืนทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน ทีชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรค
 แบตเตอรี เป็นต้น ตามรายการจําแนกวัสดุและครุภัณฑ์ จําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงหล่อลืนประเภทต่างๆ เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล และเครืองจักรอืนๆทีจําเป็น สําหรับ รถบรรทุก
ขยะ เครืองยนต์ หรือครุภัณฑ์ทียืมจากหน่วยงานอืนหรือองค์กรอืน เครือง
ยนต์ จักรยานยนต์ทีมีผู้บริจาค
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 114,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 114,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 114,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการนาทอนก้าวไกลผลิตภัณฑ์เด่น ๙ ชุมชน ๙ หมู่บ้าน จํานวน 45,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนาทอนก้าวไกลผลิตภัณฑ์
เด่น 9 ชุมชน 9 หมู่บ้าน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเครืองเขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 17 ลําดับที 3
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบ
ครัว  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับการอบรม ฯลฯเป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 17 ลําดับที 5
โครงการเพิมทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนตําบลนาทอน จํานวน 14,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมทักษะชีวิตแก่เด็กและ
เยาวชนตําบลนาทอน   เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับการอบรม ฯลฯเป็น
ต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 146 ลําดับที 9

วันทีพิมพ์ : 5/10/2561  11:00:17 หน้า : 31/39



โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
นาทอน

จํานวน 5,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลนาทอน  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับการอบรม ฯลฯเป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 146 ลําดับที 7

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
- ค่าจ้างทําสิงพิมพ์เพือโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสนามกีฬากลาง
- ค่าจ้างเหมาในการทําของ ฯลฯ
- ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ค่า
ชุดกีฬา, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน, ค่า
เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 151 ลําดับที 12
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลนาทอน (นาทอน
เกมส์)

จํานวน 200,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนาทอน (นาทอนเกมส์) เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่า
อาหารและเครืองดืม, ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าเงินรางวัล, ค่าชุด
กีฬา, ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 149 ลําดับที 6
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โครงการอบรมทักษะกีฬา จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมทักษะกีฬา เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.  2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 149 ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุต่างๆ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติของสนามกีฬากลางอําเภอทุ่งหว้า เช่น เครืองปรับ
อากาศ, พัดลม ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูก
ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, ตาข่ายฟุตบอล, ตาข่ายวอลเลย์บอล, ลูก
เปตอง ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 11 ลําดับที 3
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่ง
ชาติ  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 108 ลําดับที 1
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โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่ง
ชาติ เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 108 ลําดับที 2
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตําบลนาทอน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือ
ตําบลนาทอน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถาน
ที, ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 11 ลําดับที 1
โครงการจัดงานเมาลิดกลางสัมพันธ์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานเมาลิดกลาง
สัมพันธ์ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่ารางวัลการ
แสดง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561)  หน้าที 12 ลําดับที  4
โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานรอม
ฎอนสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 11 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 109 ลําดับที 4
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โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอย
กระทง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครืองดืม, ค่า
ตอบแทนกรรมการ, ค่าเงินรางวัล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผน 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 108 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครือง
ดืม, ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าเงินรางวัล ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 109 ลําดับที 7
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา จํานวน 40,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันออก
พรรษา เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครืองดืม, ค่า
จ้างทําเรือพระ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 108 ลําดับที 6
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาซูรอสัมพันธ์ เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครืองดืม, ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด, ค่าเงินรางวัล ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และแก้ไขปรับปรุงจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 12 ลําดับที 5

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการอุดหนุนมัสยิดหมู่ที 2 บ้านนาเปรีย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับมัสยิดบ้านนาเปรีย สําหรับจัดอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจแก่สัปปุรุษของมัสยิดบ้านนาเปรีย  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้า 22  ลําดับที  1
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โครงการอุดหนุนมัสยิดหมู่ที 3 บ้านช่องไทร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับมัสยิดบ้านช่องไทร สําหรับจัดอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจแก่สัปปุรุษของมัสยิดบ้านช่องไทร 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้า 22  ลําดับที 2

โครงการอุดหนุนมัสยิดหมู่ที 4 บ้านวังตง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับมัสยิดบ้านวังตง สําหรับจัดอบรมให้ความ
รู้ความเข้าใจแก่สัปปุรุษของมัสยิดบ้านวังตง 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้า 22  ลําดับที 3
 

โครงการอุดหนุนมัสยิดหมู่ที 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับมัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์ สําหรับจัด
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สัปปุรุษของมัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้า 22  ลําดับที 4

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 163,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึงบริการ ดังนี
- ค่าจ้างทําสิงพิมพ์เพือโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าทีส่งเสริมการท่องเทียว 
- ค่าจ้างเหมาในการทําของ ค่าทําความสะอาด ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองปรินเตอร์ และอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์
บริการนักท่องเทียวอุทยานธรณีสตูล
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งบลงทุน รวม 53,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 53,300 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครือง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
มกราคม 2560)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ครังที 2/2561) หน้าที 37 ลําดับที 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลนาทอน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลนาทอน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับการอบรม ฯลฯเป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 78 ลําดับที 7
โครงการอบรมการแปรรูป/การเพิมมูลค่าผักพืนบ้านและสมุนไพร จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการแปรรูป/การเพิม
มูลค่าผักพืนบ้านและสมุนไพรเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เครือง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
การอบรม ฯลฯเป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 76 ลําดับที 3
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เครืองเขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
การอบรม ฯลฯเป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 76 ลําดับที 1
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.นาทอนร่วมใจภักดิรักพืันทีสีเขียว จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.นาทอนร่วมใจภักดิรักพืัน
ทีสีเขียว  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับการอบรม ฯลฯเป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 107 ลําดับที 10

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,318,543 บาท
งบกลาง รวม 9,318,543 บาท
งบกลาง รวม 9,318,543 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,308,400 บาท
-ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที
มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ชึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอนไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยัง
ชีพแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.อายุ 60-69 ปี เดือนละ 600.-บาท จํานวน 464 คน เป็น
เงิน 3,340,800.-บาท
2. อายุ 70-79 ปี เดือนละ 700.-บาท จํานวน 223 คน เป็น
เงิน 1,873,200.-บาท
3. อายุ 80-89 ปี เดือนละ 800.-บาท จํานวน 89 คน เป็นเงิน 854,400
.-บาท
4. อายุ 90 ปีขึนไป เดือนละ 1,000.-บาท จํานวน 20 คน เป็น
เงิน 240,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และแก้ไขปรับ
ปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง  (ครังที 2/2561) หน้าที 141 ลําดับที 4

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
ดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียน
เพือขอรับเงินเบียยังชีพความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ทอน โดยคนพิการมีสิทธิรับเบียความพิการคนละ 800
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน (จํานวน 200 คน)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และ
แก้ไขปรับปรุงจนถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง  (ครังที 2/2561) หน้าที 141 ลําดับที 6
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
ดําเนินการเพือรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ทียาก
จน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตน
เองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500
.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน (จํานวน 8 คน)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขปรับปรุงจน
ถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง  (ครังที 2/2561) หน้าที 142 ลําดับที 7

สํารองจ่าย จํานวน 199,640 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาทอน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาทอน
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 329,580 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที (จํานวนประชาชน 7,324 คน คนละ 45 บาท เป็น
เงิน 329,580.-บาท)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 162,923 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
นาทอน

200,000

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที

329,580

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,308,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

162,923

สํารองจ่าย 199,640

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 632,000 151,256 155,000 650,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 42,000 23,460 12,000 72,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
นาทอน

200,000

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที

329,580

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,308,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

162,923

สํารองจ่าย 199,640

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 301,800 571,400 2,461,456

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 112,320 118,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 32,400 50,000 231,860
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 666,500 679,200 540,000 2,350,000

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 10,000 20,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 30,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 110,000 630,000 30,000 1,009,170

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการ 100,000 460,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 60,000 90,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช่จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

30,000

ค่าเดินทางไปราชการ

โครงการ อบต.นาทอน
ร่วมใจภักดิรักพืันทีสี
เขียว

5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย สายสัมพันธ์
ครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 245,900 3,254,352 7,735,952

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 262,380 262,380

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 63,800 128,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

55,000 130,000 235,000

ค่าเช่าบ้าน 186,000 294,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 15,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 763,000 2,692,170

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการ 560,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 300,000 560,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 700,000 700,000

ค่าใช่จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

30,000

ค่าเดินทางไปราชการ 200,000 200,000

โครงการ อบต.นาทอน
ร่วมใจภักดิรักพืันทีสี
เขียว

5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย สายสัมพันธ์
ครอบครัว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

60,000

โครงการค่ายเยาวชน 15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนา
ทอน (นาทอนเกมส์)

200,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันเด็กแห่ง
ชาติ

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือ
ตําบลนาทอน

20,000

โครงการจัดงานเมา
ลิดกลางสัมพันธ์ 80,000

โครงการจัดงานรอม
ฎอนสัมพันธ์ 80,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ/บรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัย

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพือก้าวสู่สังคม
วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณ
ค่า

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

60,000

โครงการค่ายเยาวชน 15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนา
ทอน (นาทอนเกมส์)

200,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันเด็กแห่ง
ชาติ

80,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือ
ตําบลนาทอน

20,000

โครงการจัดงานเมา
ลิดกลางสัมพันธ์ 80,000

โครงการจัดงานรอม
ฎอนสัมพันธ์ 80,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ/บรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัย

100,000 100,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพือก้าวสู่สังคม
วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณ
ค่า

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนวตกรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขของบุคคลใน
ครอบครัวทีมีคน
 พิการ(คู่สมรสคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ
และหรือญาติของคน
พิการ)

5,000

โครงการนาทอนก้าว
ไกลผลิตภัณฑ์เด่น ๙ 
ชุมชน ๙ หมู่บ้าน

45,000

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ อบต.นา
ทอน

80,000

โครงการแผนทีภาษี

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการเพิมทักษะ
ชีวิตแก่เด็กและ
เยาวชนตําบลนาทอน

14,000

โครงการรายงานผล
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของธนาคาร
ขยะชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันลอยกระทง 20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์ 30,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันออก
พรรษา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนวตกรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขของบุคคลใน
ครอบครัวทีมีคน
 พิการ(คู่สมรสคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ
และหรือญาติของคน
พิการ)

5,000

โครงการนาทอนก้าว
ไกลผลิตภัณฑ์เด่น ๙ 
ชุมชน ๙ หมู่บ้าน

45,000

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ อบต.นา
ทอน

80,000

โครงการแผนทีภาษี 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว

50,000

โครงการเพิมทักษะ
ชีวิตแก่เด็กและ
เยาวชนตําบลนาทอน

14,000

โครงการรายงานผล
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของธนาคาร
ขยะชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันลอยกระทง 20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์ 30,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันออก
พรรษา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลนาทอน

5,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบลนาทอน

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,528,920

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

75,000

โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาลและ
เคลือนย้ายผู้ป่วย

15,000

โครงการอบรมการ
แปรรูป/การเพิมมูลค่า
ผักพืนบ้านและ
สมุนไพร

5,000

โครงการอบรมทักษะ
กีฬา 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

โครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 50,000

โครงการเอดส์ ยาเสพ
ติด และแก้ปัญหาการ
ตังครร์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 30,000 10,000 10,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 66,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 25,000 10,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลนาทอน

5,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
ประจําตําบลนาทอน

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,528,920

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

75,000

โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาลและ
เคลือนย้ายผู้ป่วย

15,000

โครงการอบรมการ
แปรรูป/การเพิมมูลค่า
ผักพืนบ้านและ
สมุนไพร

5,000

โครงการอบรมทักษะ
กีฬา 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

โครงการอาซูรอ
สัมพันธ์ 50,000

โครงการเอดส์ ยาเสพ
ติด และแก้ปัญหาการ
ตังครร์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 150,000 255,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 80,000 276,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 80,000 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 330,000 30,000 60,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,700,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 25,000 20,000 20,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 35,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสําหรับใช้
ในสํานักงาน จํานวน  
4  ตัว

จัดซือเก้าอีสําหรับใช้
ในสํานักงาน จํานวน ๖ 
ตัว

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 53,300

จัดซือตู้คอนเทนเนอร์
สํานักงาน 180,830

จัดซือโต๊ะสํานักงาน 
จํานวน ๒ ตัว ขนาด
ยาว ๑๒๐x๖๖x๗๕ 
ซม.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 51,700 100,000 571,700

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000 10,000 55,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,700,000

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 12,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 165,000 255,000

วัสดุอืน 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 380,000 415,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 85,000 110,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสําหรับใช้
ในสํานักงาน จํานวน  
4  ตัว

12,000 12,000

จัดซือเก้าอีสําหรับใช้
ในสํานักงาน จํานวน ๖ 
ตัว

18,000 18,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 53,300

จัดซือตู้คอนเทนเนอร์
สํานักงาน 180,830

จัดซือโต๊ะสํานักงาน 
จํานวน ๒ ตัว ขนาด
ยาว ๑๒๐x๖๖x๗๕ 
ซม.

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ซือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด ๒ บาน
เปิด - ปิด ขนาดกว้าง 
๙๑๕ ม.ม. ยาว ๔๕๗ 
ม.ม. สูง ๑,๘๓๐ ม.ม.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1

จัดซือเครืองสํารองไฟ
ฟา ขนาด 1 kva 
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
กล้องวงจรปิด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายช่องติง
มุด หมู่ที 5 - วังเจริญ
ราษฎร์ หมู่ที 9 (ต่อ
เติม)

320,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบอ่าง
เก็บนําช่องงับ หมู่ที 3 
บ้านช่องไทร

353,700

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอบต
.เก่า หมู่ที 4 บ้านวังตง

319,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ซือครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด ๒ บาน
เปิด - ปิด ขนาดกว้าง 
๙๑๕ ม.ม. ยาว ๔๕๗ 
ม.ม. สูง ๑,๘๓๐ ม.ม.

40,000 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1

22,000 22,000

จัดซือเครืองสํารองไฟ
ฟา ขนาด 1 kva 
จํานวน 1 เครือง

5,900 5,900

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
กล้องวงจรปิด 270,000 270,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายช่องติง
มุด หมู่ที 5 - วังเจริญ
ราษฎร์ หมู่ที 9 (ต่อ
เติม)

320,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบอ่าง
เก็บนําช่องงับ หมู่ที 3 
บ้านช่องไทร

353,700

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอบต
.เก่า หมู่ที 4 บ้านวังตง

319,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบกรองนํา
ภายในตําบล หมู่ที 7 
บ้านบารายี

492,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

การจ้างประเมินความ
พึงพอใจในการให้
บริการประชาชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุน
มัสยิดหมู่ที 2 บ้านนา
เปรีย

30,000

โครงการอุดหนุน
มัสยิดหมู่ที 3 บ้านช่อง
ไทร

30,000

โครงการอุดหนุน
มัสยิดหมู่ที 4 บ้านวัง
ตง

30,000

โครงการอุดหนุน
มัสยิดหมู่ที 9 บ้านวัง
เจริญราษฎร์

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการบริหารสถาน
ทีกลางเพือเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

25,000

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน

2,724,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอละงู 165,899

รวม 9,318,543 40,000 1,023,300 114,000 4,547,399 1,137,916 2,530,000 10,329,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบกรองนํา
ภายในตําบล หมู่ที 7 
บ้านบารายี

492,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

การจ้างประเมินความ
พึงพอใจในการให้
บริการประชาชน

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุน
มัสยิดหมู่ที 2 บ้านนา
เปรีย

30,000

โครงการอุดหนุน
มัสยิดหมู่ที 3 บ้านช่อง
ไทร

30,000

โครงการอุดหนุน
มัสยิดหมู่ที 4 บ้านวัง
ตง

30,000

โครงการอุดหนุน
มัสยิดหมู่ที 9 บ้านวัง
เจริญราษฎร์

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการบริหารสถาน
ทีกลางเพือเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

25,000

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน

2,724,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอละงู 165,899

รวม 1,402,800 10,598,472 41,042,350
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