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องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

                                                  
 



 
 
 

                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
                         เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                           ******************************************* 

                   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

                ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ดังนี้ 

               ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
    "คนสุขภาพดี อยู่อย่างพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน สังคมสวัสดิการ ต าบลจัดการตนเอง องค์กรการเรียนรู้ " 

               ข. พันธกิจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
    ๑.พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
    ๒.พัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืนชีวิต 
    ๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
    ๔.พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
    ๕.พัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๖.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
    ๗.พัฒนาการบริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

                ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา   
       ยุทธศาสตร์ไว้  7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
              ยุทธศาสตร์  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
              ยุทธศาสตร์  สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 
              ยุทธศาสตร์  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
              ยุทธศาสตร์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
              ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
              ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



             ง. การวางแผน 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

7 12,893,800.00 13 25,123,800.00 12 13,563,800.00 13 20,813,800.00 6 12,473,800.00 

ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งภาพ
เกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มัง่คง
อย่างยั่งยืน 

6 120,000.00 11 250,000.00 11 240,000.00 11 240,000.00 11 240,000.00 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

20 20,144,000.00 46 60,283,300.00 67 126,774,440.00 76 187,811,100.00 20 59,150,000.00 

ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

5 240,000.00 8 460,000.00 9 430,000.00 10 660,000.00 8 548,609.84 

ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 300,000.00 19 670,000.00 21 820,000.00 21 820,000.00 21 820,000.00 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคม
สงบสุข 

63 21,677,500.00 84 22,801,500.00 86 46,387,500.00 85 47,177,500.00 83 21,177,500.00 

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กร
อย่างมี    ธรรมาภิบาล 

10 2,100,000.00 12 2,150,000.00 15 3,280,000.00 14 2,280,000.00 14 2,280,000.00 

รวม 122 57,475,300.00 193 111,738,600.00 221 191,495,740.00 230 259,802,400.00 163 96,689,909.84 



 

               จ. การจัดท างบประมาณ 
              ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนนาทอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 58 โครงการ 
งบประมาณ 10,610,140 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 3 40,000.00 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 3 246,900.00 

ยุทธศาสตร์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 4 126,400.00 

ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 125,000.00 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 28 10,006,840.00 

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 4 15,000.00 

รวม 58 10,610,140.00 

 

 

 

 

 

 

 



                        รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

โครงการท่องเที่ยวชุมชน
อุทยานธรณีโลก 

50,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก 

จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก 
ต าบลนาทอน 

2. ยุทธศาสตร์ สร้างความ
เข้มแข็งภาพเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่งคง
อย่างยั่งยืน 

โครงการอบรมให้ความรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพ่ือสร้างความรู้แก่เกษตรกร -
เพ่ือ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

อบรมให้ความรู้ 9 หมู่บ้าน 
80 คน 

3. ยุทธศาสตร์ สร้างความ
เข้มแข็งภาพเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่งคง
อย่างยั่งยืน 

โครงการอบรมการแปรรูป
และการเพ่ิมมูลค่าผัก
พ้ืนบ้านและสมุนไพร 

5,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

-เพ่ืออบรมการแปรรูปและการ
เพ่ิมมูลค่าผักพ้ืนบ้านและ
สมุนไพร 

อบรมการแปรรูปและการ
เพ่ิมมูลค่าผักพ้ืนบ้านและ
สมุนไพร 

4. ยุทธศาสตร์ สร้างความ
เข้มแข็งภาพเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่งคง
อย่างยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบลนา
ทอน 

30,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ ศบกต.เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการเกษตรประจ า
ต าบล 

เพ่ิมศักยภาพให้ศูนย์ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล 

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยวนผึ้ง 

0.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือความสะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 
ม. ยาว 1,000 ม. หมู่ที่ 3 



6. ยุทธศาสตร์ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

โครงการขยายเขตระบบ
ประปาในต าบล หมู่ที่ 6 

246,900.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้มีน้ าประปาส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตท่อประปา ม.6 

7. ยุทธศาสตร์ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

โครงการขยายเขตระบบ
ประปาในต าบล หมู่ที่ 7 

0.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้มีน้ าประปาส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

ขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 
7 

8. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

โครงการอบรมให้ความรู้
การอนุรักษ์ ระบบนิเวศน์
ป่าชายเลนในต าบลนา
ทอน 

6,400.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ชุมชนและประชาชน 
เห็นความส าคัญระบบนิเวศน์
ป่าชายเลนในต าบลนาทอน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน 

9. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

โครงการฝายมีชีวิต 80,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ -เพ่ือ
จัดท าฝายชะลอน้ า -เพ่ือเป็น 
การอนุรักษ์ดินและน้ า 

ผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชน
และจิตรอาสาเพ่ือ จัดท า
ฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 1-9 

10. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

โครงการ อบต.นาทอน
ร่วมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว 

10,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชน
รักธรรมชาติ 

ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียว 
หมู่ที่ ๑-๙ 

11. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ
ฐานทรัพยากรทัองถิ่น 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ 
และสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้
ตระหนักถึงความส าคัญของ

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. 
โรงเรียนในเขตต าบลนา
ทอน ประชาชนผู้สนใจ 



พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ 

12. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมประเพณี
วันลอยกระทง 

20,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี วันลอย
กระทง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ 

13. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา 

10,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

จัดกิจกรรม หล่อเทียน 

14. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมประเพณี
วันออกพรรษา 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีวันออก
พรรษา 

จัดกิจกรรมวันออกพรรษา 
จัดท าเรือพระ ขบวนเห่เรือ
พระ 

15. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมประเพณี 
วันสงกรานต์ 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประเพณี 
วันสงกรานต์ 

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี 
วันสงกรานต์ หมู่ที่ 3/หมู่ที่ 
8 

16. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานรอมฎอม
สัมพันธ์ 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ในการถือศีลอดให้กับเยาวชน
ประชาชนและตระหนักถึง
ความส าคัญในการน าเอาหลัก
ศาสนาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ส่งเสริมกิจกรรมถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอม หมูที่ ๑-7 
และหมู่ท่ี 9 

17. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานเมาลิด
กลางสัมพันธ์ 

80,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการจัดงาน
เมาลิด เพื่อเป็นการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและยัง
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามของชาวไทยมุสลิม 

มุสลิมในต าบลนาทอนร่วม
กิจกรรมเมาลิด 



18. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมศิลปะ
พ้ืนบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

ส่งเสริมศิลปะศิลปะพ้ืนบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมูที่ 
๑-๙ 

19. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บ้านนาเปรีย 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนาอิสลามอย่าง
ถูกต้อง 

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด 
บ้านนาเปรีย หมู่ที่ 2 

20. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บ้านช่องไทร 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนาอิสลามอย่าง
ถูกต้อง 

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด 
หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร 

21. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บ้านวังตง 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนาอิสลามอย่าง
ถูกต้อง 

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด 
บ้านวังตง หมู่ที่ 4 

22. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บ้านวังเจริญราษฎร์ 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนาอิสลามอย่าง
ถูกต้อง 

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด 
บ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 

23. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บ้านนาทอน 

15,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม 

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด 
บ้านนาทอน หมู่ที่ 1 

24. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บ้านท่าศิลา 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม 

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด 
บ้านท่าศิลาหมู่ที่ 5 



25. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บ้านท่าข้ามควาย 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม 

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด 
บ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 

26. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บ้านบารายี 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม 

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด 
บ้านบารายี หมู่ที่ 7 

27. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยสา
ธารณภัย 

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นหรือ
บรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในกรณีเกิดสาธารณ
ภัย 

-จัดซื้อเครื่องอุปโภค-
บริโภคช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ ทุกวัย 

28. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางศึกษา 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้บุคลากรมีคุณวุฒิและ
ความรู้ความสามารถตรงกับ
สายงาน 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางศึกษา -ส่งผู้ดูแลเด็ก
ศึกษาต่อสาขาศึกษาปฐมวัย 
-ส่งผู้ดูแลเด็กไปอบรม/
ศึกษาดูงาน -จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลนาทอน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ 
๕ หมู่ที่ ๙ 

29. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการค่ายเยาวชน 0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนคิด
ดี ท าดี 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ 

30. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.
นาทอน และโรงเรียน

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กดื่มนม -เด็ก
สุขภาพแข็งแรง 

ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล นาทอน จ านวน ๓ 



สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่
ต าบลนาทอน 

ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ต าบลนา
ทอน 

31. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบลนา
ทอน ค่าวัสดุการเรียนการ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลนาทอน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ 
๕ หมู่ที่ ๙ 

32. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ 

12,800.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมนันทนาการ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

33. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

ทุนการศึกษา 0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาสและยากจน 

เด็กนักเรียนนักศึกษาใน
พ้ืนที่ต าบลนาทอน 

34. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

อุดหนุนโครงการส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออุดหนุนส าหรับอาหาร
กลางวันนักเรียนให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน ของโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน ระดับ
อนุบาล?ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ โรงเรียนในเขตต าบล 
นาทอน 

35. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย สายสัมพันธ์
ครอบครัว 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ
ครอบครัวด้วยกีฬา 

แข่งขันกีฬาปฐมวัย สาย
สัมพันธ์ครอบครัวของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาทอน 



36. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

0.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการตามแนว
พระราชด าริ - ด้านสาธารณสุข 
- สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ตัวแทนกลุ่มชุมชน หมู่ที่ ๑-
๙ 

37. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคระบาด 

554,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องกันโรคระบาด การเกิด
โรคในเขตพ้ืนที่ 

รณรงค์การป้องกันควบคุม 
หมู่ที่ ๑-๙ 

38. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือลดการระบาดของยุงลาย
และไข้เลือดออก 

-รณรงค์การควบคุมป้องกัน
โรค -พ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย       หมู่ที่ ๑-๙ 

39. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการป้องกันโรคเอดส์ 
ยาเสพติด และการ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่
พร้อม 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

-อบรบให้ความรู้แก่เยาวชนใน
การป้องกัน โรคเอดส์ ยาเสพ
ติด และการแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เยาวชนในต าบลนาทอน 

40. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ อบต. นาทอน 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน อย่าง
ทันท่วงที 

จัดตั้งหน่วยกู้ชีพพร้อม
ให้บริการประชาชนตลอด 
24 ชั่วโมง อบต.นาทอน 
จ านวน 1 หน่วยกู้ชีพ 

41. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการสัตว์ปลอดภัย คน
ปลอดโรคจากพิษ สุนัขบ้า 

40,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

ต าบลนาทอน หมู่ 1-9 ต าบลนาทอน หมู่ 1-9 



42. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะต้นทาง 

50,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

- เพ่ือเป็นการรณรงค์การ
จัดเก็บขยะ แลกภาษี -เก็บภาษี
ได้ตามเป้าหมาย 

รณรงค์การจัดเก็บขยะ แลก
ภาษี หมู่ที่ ๑-๙ 

43. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิ
ปัญญา ในการสร้างอาชีพ
และรายได้ 

10,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและเปิด
โอกาส ให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ในการ 
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ 
ให้สังคม ชุมชน 

ผู้สูงอายุในต าบลนาทอนที่มี
ความรู้ ทางด้ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

44. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการ เตรียมความ
พร้อมเพ่ือก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า 

10,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือรณรงค์สร้างความตระหนัก
แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
เตรียมความพร้อมความพร้อม
ประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อม
ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ 

45. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 

5,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนพิการ 

คนพิการและ ครอบครัวใน
ชุมชนต าบลนาทอน 

46. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,542,400.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้คนชรามีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

47. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,232,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

48. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

-ผู้ป่วยโรคเอดส์ 



49. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

332,640.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

50. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

ส ารองจ่าย 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมใน
กรณีเกิดสาธารณภัยต่างฯ 

ช่วยเหลือประชาชนใน
ต าบลนาทอน หมู่ที่ 1-9 

51. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ในชุมชนต าบล 

5,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือมุ่งให้การพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืนช่วยให้สังคมไทยสามารถ 
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 

ครอบครัวในชุมชนต าบล 

52. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนต าบล นา
ทอน 

45,000.00 ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรใน
ต าบลนาทอน 

อบรม อาชีพแก่การ
เกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจ ต าบล
นาทอน 

53. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในต าบลนาทอน 
(นาทอนเกมส์) 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล 
นาทอน 

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กาย เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลนาทอน 

54. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 

ส่งเยาวชนและประชาชน 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 เข้าร่วม
การแข่งขัน ในระดับต่าง ๆ 

55. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

0.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง

เพ่ือส ารวจความพึงใจของ
ประชาชนที่มารับบริการจาก 
อบต. 

ส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการแก่ประชาชนของ 
อบต.นาทอน 



ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

56. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก 
อปท. 

จัดการเลือกตั้ง ตามที่
กฎหมายก าหนด รวมถึง
การประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งผู้แทนราษฎร์ และ
สมาชิกวุฒิสภา 

57. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

โครงการจิตอาสาท าความ
ดีด้วยหัวใจ 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนได้รัก
การพัฒนาและการปลูกฝัง
ความเป็นคนมีจิตอาสาเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

-บ าเพ็ญประโยชน์ สถานที่ 
ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 

58. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเป็นสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ (กบท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 
โครงการ จ านวนเงิน 10,347,340 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 19 โครงการ จ านวนเงิน 9,896,320 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน     

ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 1 27,850.00 1 27,850.00 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 1 246,900.00 1 246,900.00 

ยุทธศาสตร์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 3 96,146.00 3 96,146.00 

ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 100,000.00 2 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 11 9,422,741.55 11 9,422,741.55 

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 1 2,682.00 1 2,682.00 

รวม 19 9,896,319.55 19 9,896,319.55 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็ง
ภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้
มั่งคงอย่างยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบลนาทอน 

30,000.00 27,850.00 27,850.00 2,150.00 

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

โครงการขยายเขตประปา
ภายในต าบล หมู่ที่ 6 บ้าน
ท่าข้ามควาย ต าบลนาทอน 

246,900.00 246,900.00 246,900.00 0.00 

3. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

โครงการอบรมให้ความรู้
การอนุรักษ์ ระบบนิเวศน์
ป่าชายเลนในต าบลนาทอน 

6,400.00 6,232.00 6,232.00 168.00 

4. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

โครงการฝายมีชีวิต 80,000.00 79,932.00 79,932.00 68.00 

5. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

โครงการ อบต.นาทอนร่วม
ใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว 

10,000.00 9,982.00 9,982.00 18.00 

6. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมประเพณี
วันลอยกระทง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



7. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานเมาลิดกลาง
สัมพันธ์ 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

8. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณ
ภัย 

50,000.00 23,395.55 23,395.55 26,604.45 

9. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

554,000.00 554,000.00 554,000.00 0.00 

10. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

โครงการป้องกันโรคเอดส์ 
ยาเสพติด และป้องกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

20,000.00 15,832.00 15,832.00 4,168.00 

11. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ อบต.นาทอน 

20,000.00 19,922.00 19,922.00 78.00 

12. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

40,000.00 31,752.00 31,752.00 8,248.00 

13. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิ
ปัญญา ในการสร้างอาชีพ
และรายได้ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

14. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

โครงการ เตรียมความพร้อม
เพ่ือก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณค่า 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 



15. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,542,400.00 6,369,200.00 6,369,200.00 173,200.00 

16. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,232,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 212,000.00 

17. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 36,000.00 36,000.00 12,000.00 

18. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

332,640.00 332,640.00 332,640.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล 

โครงการจิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ 

15,000.00 2,682.00 2,682.00 12,318.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



         ช. ผลการด าเนินงาน 
               องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน ที่ส าคัญดังนี้ 
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 
        
      ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  จากการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีดังนี้  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจ านวน 
จ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น  

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีจ านวนมาก ซึ่ง 
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตาม
แผนที่ก าหนดได้ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเสร็จน้อย  

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มี 
หลากหลายประเด็น ท าให้มีโครงการจ านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจ านวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มี
อยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

   4. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้
ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

   
     ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

        1. จัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีให้สมบูรณ์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุมและ
ครบถ้วน เป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  

        2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงสว่น
ราชการต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น  

        3. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล     นา
ทอน โดยเฉพาะกองช่าง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ก าหนด
ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        4. องค์การบริหารส่วนต าบลและควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

        5. เสนอให้ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินการโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้ทันต่อการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
 



           ซ. คณะกรรมการ 
                 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  (๑) นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ            นายกอบต.นาทอน               ประธานกรรมการ 
  (๒) นายสุวรรณ  สิงห์อินทร์          รองนายกอบต.นาทอน              กรรมการ 
  (๓) นายพิศาล   ชัยศรี                   รองนายกอบต.นาทอน              กรรมการ 
  (๔) นายมามูด ย่าเหล               ตัวแทนสมาชิกสภาอบต.นาทอน     กรรมการ 
  (๕) นายวรพงศ์ มานะกล้า         ตัวแทนสมาชิกสภาอบต.นาทอน    กรรมการ 
  (๖) นายจาตุรงค์ ส่องแสง         ตัวแทนสมาชิกสภาอบต.                  กรรมการ 
  (๗) นายพจน์ สุขลิ้ม          ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
  (๘) นายเจิน  จันทโร          ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
  (๙) นายประเสริฐ  ทุ่ยอีด         ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
  (๑๐) นายวิทยา มิ่งมาก             ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ     กรรมการ 
  (๑๑) ร.ต.ต.บุกก่อรี หมัดหล๊ะ          ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ     กรรมการ 
  (๑๒) นายประพันธุ์  สันมาหมีน     ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ     กรรมการ 
  (๑๓) นางสาววาสนา ลิมาน    ผู้แทนประชาคม       กรรมการ 
  (๑๔) นางสาวโสภา บวดเดช     ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
  (๑๕) นายสมจิต  เวชสิทธิ            ผู้แทนประชาคม       กรรมการ 
  (๑๖) นายสุริยันต์ อยู่ล่าย             ปลัดอบต.นาทอน  กรรมการ/เลขานุการ 
  (๑๗) นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน   หัวหน้าส านักอบต.นาทอน      ผู้ช่วยเลขานุการ 

               
                   
                 2. คณะกรรมการ ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๑) นายบุญฤทธิ์  เทศนอก     ตัวแทนสมาชิกสภาอบต.นาทอน    กรรมการ 
  (๒) นายด าริษ์   ประกอบ     ตัวแทนสมาชิกสภาอบต.นาทอน     กรรมการ 
  (๓) นายสมปอง  ชัยศิริ                ตัวแทนสมาชิกสภาอบต.นาทอน     กรรมการ 
  (๔) นายประพันธ์ ยุลสา               ตัวแทน ประชาคม         กรรมการ 
  (๕) นายรัตน์ อย่างดี         ตัวแทนประชาคม         กรรมการ 
  (๖) นางหทัยกาญจน์  สันมาหมีน    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       กรรมการ 
  (๗) นายอมาต ลิมานัน                ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       กรรมการ 
  (๘) นางสุนีย์ แก้วกุก                ผู้อ านวยการกองศึกษา                 กรรมการ 
  (๙) นายอับดุลเลาะ อาบะห์       ผู้อ านวยการกองโยธา                   กรรมการ 
  (๑๐) นายประคอง  บวดเดช         ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
  (๑๑) นางกมลทิพย์ ช่วยเอียด       ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 

 

 
 
 
 
   



               3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์มือถือ email 

   (๑) นายสุริยันต์ อยู่ล่าย             ปลัดอบต.นาทอน             ประธานกรรมการ 
  (2) นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ ผู้อ านวยกองกคลัง              กรรมการ 
  (3) นายอับดุลเลาะ อาบะห์                 ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
  (4) นางสุนีย์  แก้วกุก                     ผู้อ านวยกองศึกษา                   กรรมการ 
  (5) น.ส.แสงอรุณ ชิภักดี     ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
  (6) นายจรูญ   หาบยูโซ๊ะ     ตัวแทนประชาคม    กรรมการ 
  (7) นางอารี   เกื้อเดช         ตัวแทนประชาคม    กรรมการ 
  (8) นางไลลา   บวดเดช                ตวัแทนประชาคม    กรรมการ 
  (9) นางสาวมัณฑนา หมาดมาสัน            หวัหน้าส านักปลัด                    เลขานุการ 
  (10) นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

                      
                   ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
                     
                             จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                 
                                            ประกาศ ณ วันที่  29   ธันวาคม พ.ศ. 2564  
                                                                                       

                                                     
    (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย ) 

       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
                                             

 

 

 

 

 


