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ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง



คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 256๓ 
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
 
                   บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาทองจะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทองอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาทองจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี ้
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

   ในปงบประมาณพ.ศ.256๒ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.256๒ องคการบริหารสวนตําบล
นาทอง มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร                                   จํานวน   ๒๖,๒๑๙,๓๘๑.๙๖  บาท 

   1.1.2 เงินสะสม                                           จํานวน     ๘,๕๘๒,๙๕๑.๘๔  บาท 

   1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม                               จํานวน   ๑๑,๓๕๔,๓๐๗.๐๘  บาท 

   1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ                   
รวม 0.00 บาท 

   1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 256๒  ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.256๒ 

  (1) รายรับจริง จํานวน  24,970,965.99  บาท  ประกอบดวย 

   หมวดภาษีอากร จํานวน ๙๙,๐๗๘.๘๗ บาท 

   หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ และใบอนุญาต จํานวน ๒๓๕,๔๘๕.๘๐ บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน ๙๑,6๘๘.๑๔ บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน ๖8,๑๔0 บาท 

   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 1๐,0๖๖,๕๔๒.๑๘ บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 1๔,๔๑๐,๐๓๑ บาท 

   
 



(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค            จํานวน              ๓๐,๐๐๐  บาท 

  (3) รายจายจริง จํานวน  ๒๐,๖๖๒,๙๑๒.๐๗  บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน ๖,๗๒๙,๕๑๐ บาท 

   งบบุคลากร จํานวน ๘,๒๔๒,๖๑๓.๒๗ บาท 

   งบดําเนินงาน จํานวน ๒,๗๔๑,๖๓๘.๘๐ บาท 

   งบลงทุน จํานวน ๑,๙๘๗,๑๕๐ บาท 

   งบรายจายอื่น จํานวน - บาท 

   งบเงินอุดหนุน จํานวน ๙๖๒,๐๐๐ บาท 

  (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน๓๐,๐๐๐บาท 

  (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน๑,๓๐๘,๕๐๐บาท 

  (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๐บาท 
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รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 102,357.06 120,000.00 120,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 267,244.10 313,000.00 313,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 128,828.30 102,000.00 101,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 99,310.00 10,000.00 110,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 597,739.46 545,000.00 644,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,639,304.82 17,205,000.00 17,100,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,639,304.82 17,205,000.00 17,100,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,344,707.54 21,150,000.00 22,260,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,344,707.54 21,150,000.00 22,260,000.00

รวม 33,581,751.82 38,900,000.00 40,004,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,400,488.00 10,870,825.00 12,223,606.00

งบบุคลากร 11,108,780.97 12,735,660.00 13,271,400.00

งบดําเนินงาน 5,420,514.16 8,687,347.00 7,843,064.00

งบลงทุน 1,382,067.80 4,449,700.00 4,021,100.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,260,000.00 2,124,500.00 2,624,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,571,850.93 38,898,032.00 40,003,170.00

รวม 28,571,850.93 38,898,032.00 40,003,170.00



ส่วนที่ 2
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งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง

อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง
อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั�วไป

แผนงานบริหารงานทั�วไป 11,772,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 255,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,190,544

แผนงานสาธารณสุข 1,473,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,054,980

แผนงานเคหะและชุมชน 1,199,540

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,731,900

งบประมาณรายจ่ายทั�งสิ�น 40,003,170

แผนงานการเกษตร 526,340

ด้านการดําเนินงานอื�น
แผนงานงบกลาง 12,223,606



6,059,400 8,403,960

2,743,920 2,743,920

3,315,480 5,660,040

2,705,000 3,150,000

352,000 587,000

1,453,000 1,603,000

680,000 740,000

220,000 220,000

84,900 143,600

84,900 143,600

20,000 20,000

20,000 20,000

55,000 55,000

55,000 55,000

8,924,300 11,772,560

194,000

50,000

90,000

54,000

งบบุคลากร 2,344,560

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,344,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง

อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งาน

งานบริหารทั�วไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

    ค่าวัสดุ 60,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 58,700

งบดําเนินงาน 445,000

    ค่าตอบแทน 235,000

    ค่าใช้สอย 150,000

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

                                             รวม 2,848,260

    ค่าครุภัณฑ์ 58,700

งบรายจ่ายอื�น 0

    รายจ่ายอื�น 0

งบดําเนินงาน 194,000

    ค่าตอบแทน 50,000

    ค่าใช้สอย 90,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน

รวมงบ

    ค่าวัสดุ 54,000



11,000

11,000

50,000

50,000

255,000

2,677,080 2,677,080

2,677,080 2,677,080

1,556,700 2,321,264

110,000 110,000

1,311,700 1,311,700

60,000 824,564

75,000 75,000

976,200 976,200

86,200 86,200

890,000 890,000

1,216,000 1,216,000

1,216,000 1,216,000

6,425,980 7,190,544

360,000

360,000

879,800

575,000

304,800

รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000

                                             รวม 255,000

งบลงทุน 11,000

    ค่าครุภัณฑ์ 11,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

งบดําเนินงาน 764,564

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 0

    ค่าวัสดุ 764,564

                                             รวม 764,564

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกับสาธารณสุข
รวม

งบ

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

    ค่าใช้สอย 575,000

    ค่าวัสดุ 304,800

งบบุคลากร 360,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000

งบดําเนินงาน 879,800



8,900

8,900

225,000

225,000

1,473,700

835,980

835,980

178,000

98,000

80,000

41,000

41,000

1,054,980

791,040

791,040

360,000

110,000

100,000

150,000

48,500

48,500

1,199,540

งบลงทุน 8,900

                                             รวม 1,473,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวมงบ

    ค่าครุภัณฑ์ 8,900

งบเงินอุดหนุน 225,000

    เงินอุดหนุน 225,000

    ค่าตอบแทน 98,000

    ค่าใช้สอย 80,000

งบลงทุน 41,000

งบบุคลากร 835,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 835,980

งบดําเนินงาน 178,000

งาน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับ

เคหะและชุมชน
รวมงบ

งบบุคลากร 791,040

    ค่าครุภัณฑ์ 41,000

                                             รวม 1,054,980

แผนงานเคหะและชุมชน

    ค่าใช้สอย 100,000

    ค่าวัสดุ 150,000

งบลงทุน 48,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 791,040

งบดําเนินงาน 360,000

    ค่าตอบแทน 110,000

    ค่าครุภัณฑ์ 48,500

                                             รวม 1,199,540



175,000

175,000

30,000

30,000

205,000

210,000 370,000

210,000 310,000

0 60,000

210,000 370,000

2,683,900

2,683,900

1,048,000

1,048,000

3,731,900

งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน

รวมงบ

งบดําเนินงาน 175,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                             รวม 205,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

    ค่าใช้สอย 175,000

งบเงินอุดหนุน 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000

    ค่าวัสดุ 60,000

                                             รวม 160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบ

งบดําเนินงาน 160,000

    ค่าใช้สอย 100,000

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,683,900

งบเงินอุดหนุน 1,048,000

    เงินอุดหนุน 1,048,000

งาน
งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื�นฐาน
รวมงบ

งบลงทุน 2,683,900

                                             รวม 3,731,900



203,340

203,340

215,000

205,000

10,000

108,000

8,000

100,000

526,340

12,223,606

12,223,606

12,223,606

งบบุคลากร 203,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 203,340

งบดําเนินงาน 215,000

แผนงานการเกษตร

งาน

งานส่งเสริมการเกษตร รวมงบ

    ค่าครุภัณฑ์ 8,000

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 100,000

                                             รวม 526,340

    ค่าใช้สอย 205,000

    ค่าวัสดุ 10,000

งบลงทุน 108,000

งบกลาง 12,223,606

    งบกลาง 12,223,606

                                             รวม 12,223,606

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ



  







90,000

24,000

146,124

9,494,400

6,037

177,445

500,000

1,785,600

42,120 42,120

2,059,200 2,059,200

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 146,124

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพท้องถิ�นระดับตําบล
90,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

สํารองจ่าย 500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,037

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,494,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.)
177,445

 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง

นายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น

งบกลาง งบกลาง

เบี�ยยังชีพคนพิการ 1,785,600



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120

373,920 176,520 1,022,280 2,147,760

57,420 38,280 131,700

203,340 317,700 617,460 3,566,940 5,371,920

1,677,660

39,900

720,540 720,540

42,000 42,000 312,000 438,000

5,000 50,000 100,000 205,000

100,000 50,000 100,000 250,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

251,040

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000

 

เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน

เงินประจําตําแหน่ง

39,900

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

666,480

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 1,677,660

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�นค่าตอบแทน



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

48,000 372,000 480,000

5,000 15,000 20,000

20,000 20,000 40,000

108,000 324,000

40,000 40,000

5,000 50,000 80,000 135,000

100,000

40,000

100,000

30,000 80,000

60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

ค่าเช่าบ้าน

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา
40,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ

ราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื�นๆ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 216,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี

ท้องถิ�น
100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติด
100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

35,000 50,000 30,000 200,000 365,000

500,000 500,000

10,000 10,000

100,000 100,000

20,000

280,000

30,000

10,000 10,000

460,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

โครงการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

50,000

โครงการกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรม

อันเกี�ยวเนื�องกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�งทั�วไป

20,000

โครงการของดีตําบลนาทองสู่งาน

บุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของ

ดี เมืองเชียงยืน

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 7(

ซําฮะ)
30,000

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาด้าน

วิชาการและกิจกรรมหลักสูตร
280,000

โครงการดําเนินงานและบริการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตําบลนาทอง
460,000

โครงการจัดประชุมประชาคม เพื�อ

รับฟังความคิดเห็น



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

50,000 50,000

30,000 30,000

15,000 15,000

100,000 100,000

20,000 20,000

10,000 10,000

10,000 10,000

ค่าใช้สอย

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

และถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผน

ที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงาน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ 

การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่

การพัฒนาท้องถิ�น ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลนาทอง ประจําปี

งบประมาณ 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเลคทรอนิกค์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�น

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ

ทางการจราจร

โครงการพัฒนาเวปไซค์องค์การ

บริหารส่วนตําบลนาทอง

งบดําเนินงาน



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

20,000 20,000

35,000

20,000 20,000

40,000

225,000 225,000

100,000 100,000

25,000 25,000

25,000 25,000

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัด

โรคพิษสุนัขบ้า
35,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์

ปกครองส่วนท้องถิ�น อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอย

ครัวเรือนแบบบูรณาการ
40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตร

การจักสาน)

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ตําบลนาทอง

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และผู้ด้อยโอกาส



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

25,000 25,000

20,000 20,000

40,000 40,000

40,000

20,000 20,000

695,700

10,000 200,000 250,000

4,000 4,000

270,000 270,000

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั�น 

(หลักสูตรการทําปลาส้ม)

โครงการอบรมการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยในชุมชน

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืช

สมุนไพรในชุมชน

โครงการอบรมเพิ�มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานและเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

(การปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน)
40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา(ศพด)
695,700

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเครื�องแต่งกาย



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

100,000 100,000

50,000 150,000 350,000

60,000

30,000 90,000

154,800

764,564

10,000 10,000

50,000 50,000

290,000 290,000

20,000 30,000

10,000 15,000

150,000 210,000

20,000 20,000

20,000 20,000

3,500 3,500

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 150,000

วัสดุการเกษตร

154,800

ค่าอาหารเสริม (นม) 764,564

วัสดุสํานักงาน

วัสดุก่อสร้าง

60,000

ค่าบริการไปรษณีย์

10,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 5,000

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื�อเก้าอี�พนักงาน ระดับ 

6-7

ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

32,400

14,000 14,000

4,500 4,500

15,800 31,600

4,500 4,500

5,500 11,000 16,500

27,000 27,000

8,900

8,000 8,000

28,000

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศ

โครงการจัดซื�อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 

ช่อง

32,400

โครงการจัดซื�อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 

ช่อง

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

เอกสาร 40 ช่อง

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก 15,800

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

บานเลื�อนทึบ 4 ฟุต

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

แบบ 2 บาน

โครงการจัดซื�อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อน 2 ชั�น

 ขนาด 4 ฟุต
8,900

โครงการจัดซื�อโต๊ะพับสแตนเลส

เอนกประสงค์
28,000



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

8,000 8,000

15,000 15,000

10,000 10,000

44,000 44,000

22,000 22,000

10,000

40,000 40,000

19,300 19,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื�องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED สี

เครื�องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั�งถังหมึกพิมพ์ (lnk 

Tank Printer)

โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์

เครื�องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ เลเซอร์ 

หรือ LED สี
10,000

โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก

โครงการจัดซื�อฉากกั�นห้อง PVC

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื�อกล้องถ่ายภาพ ระบบ

ดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

100,000 100,000

50,000

800,000

40,000

61,900 61,900

140,000 140,000

382,000 382,000

200,000 200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

งบลงทุน

โครงการก่อสร้างโรงเพาะชํา

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้าง

ปัญญา

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที� 10

40,000

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

50,000

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านแบก (สามัคคี)
800,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านทัพม้า หมู่ที� 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที� 4

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก 

บ้านทัพม้า หมู่ที� 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านนาทอง หมู่ที� 3

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก 

บ้านนาทอง หมู่ที� 9



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

200,000 200,000

200,000 200,000

150,000 150,000

200,000 200,000

200,000 200,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

ค่าที�ดินและ

สิ�งก่อสร้าง

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก 

บ้านแบก หมู่ที� 1

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก 

บ้านแบก หมู่ที� 8

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก 

บ้านแบก หมู่ที� 7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและ

สิ�งก่อสร้าง

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก 

บ้านวังนํ�าใส หมู่ที� 11

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้าน

นาทอง หมู่ที� 9

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายใน

ตําบลนาทอง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน

ดอนหัน หมู่ที� 4

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน

ดอนหัน หมู่ที� 10

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน

ทัพม้า หมู่ที� 6

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน

ทัพม้า หมู่ที� 2



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

20,000 20,000

220,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน

แบก หมู่ที� 1

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนา

ทอง หมู่ที� 3

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน

แบก หมู่ที� 8

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน

แบก หมู่ที� 7

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน

หนองแวง หมู่ที� 5

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวัง

นํ�าใส หมู่ที� 11

โครงการสํารวจความพึงพอใจ
งบรายจ่ายอื�น รายจ่ายอื�น

รายจ่ายอื�น

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน หมู่ที� 1-11
220,000

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็น

สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ



แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกร

รมและ

การโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

30,000 30,000

25,000 25,000

25,000 25,000

1,216,000

5,000

25,000 25,000

1,048,000 1,048,000

30,000 30,000

526,340 3,731,900 205,000 1,199,540 1,054,980 255,000 11,772,560 40,003,170

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

โครงการฝึกอบรมยาเสพติดให้โทษ

แก่เยาวชนกลุ่มเสี�ยงตําบลนาทอง

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

สังกัด สพฐ.

อุดหนุนที�ทําการปกครองอําเภอเชียง

ยืน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอบรมกฎหมายจราจรและ

กฎหมายทั�วไปแก่ประชาชนตําบล

นาทอง

โครงการจัดงานบุญข้าวคูณลานสืบ

สานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอ

เชียงยืน

1,216,000

ที�ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน 5,000

รวม 12,223,606 370,000 1,473,700 7,190,544

อุดหนุนสํานักงานที�ดินจังหวัด

มหาสารคามสาขาเชียงยืน



ปี 2560 ปี 2561

36,238.50 37,322.00 0.00

44,227.66 43,035.06 0.00

20,060.00 22,000.00 0.00

100,526.16 102,357.06

989.40 1,193.10 0.00

225,580.00 225,770.00 0.00

10,000.00 10,000.00 0.00

1,180.00 1,090.00 -33.33

0.00 2,850.00 100.00

99,828.00 26,341.00 0.00

359.00 0.00 0.00

337,936.40 267,244.10

1,430.00 1,350.00 -50.00

74,001.08 127,478.30 0.00

75,431.08 128,828.30

อําเภอ เชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีบํารุงท้องที� 0.00 50,000.00 % 50,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 0.00 50,000.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 120,000.00 120,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 20,000.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,500.00 % 1,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏิกูล 0.00 10,000.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 300,000.00 % 300,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ 0.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,500.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 % 0.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 313,000.00 313,500.00

     ดอกเบี�ย 0.00 100,000.00 % 100,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที� 0.00 2,000.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 102,000.00 101,000.00



ปี 2560 ปี 2561

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

0.00 0.00 0.00

97,250.00 99,310.00 100.00

97,250.00 99,310.00

332,323.13 302,628.06 0.00

8,046,876.49 8,728,655.18 5.88

2,030,793.95 2,169,495.38 20.00

0.00 159,215.95 100.00

1,169,497.13 0.00 -100.00

2,818,350.46 4,472,017.09 0.00

40,901.90 41,522.37 66.67

36,502.88 27,416.79 -33.33

678,887.00 738,354.00 0.00

15,154,132.94 16,639,304.82

16,083,604.00 16,344,707.54 5.25

16,083,604.00 16,344,707.54

31,848,880.58 33,581,751.82

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 0.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 10,000.00 % 10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 10,000.00 110,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,500,000.00 % 9,000,000.00

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื�อน 0.00 500,000.00 % 500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 100,000.00 % 200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 2,500,000.00 % 3,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,500,000.00 % 3,500,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,200,000.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 75,000.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 30,000.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 17,205,000.00 17,100,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที�ดิน
0.00 800,000.00 % 800,000.00

     เงินอุดหนุนทั�วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที�

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
0.00 21,150,000.00 % 22,260,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป

รวมทุกหมวด 0.00 38,900,000.00 40,004,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 0.00 21,150,000.00 22,260,000.00



รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง

อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

             รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั�วไป

            ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 120,000

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 50,000

ประมาณการรายรับรวมทั�งสิ�น 40,004,500   บาท  แยกเป็น

ภาษีป้าย 20,000

ตั�งประมาณการรับเท่ากับปีที�ล่วงมา เนื�องจากระบบ

ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที� เท่าเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 313,500

ตั�งประมาณการรับเท่ากับปีที�ล่วงมา เนื�องจากระบบ

ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที�ภาษีเท่าเดิม

ภาษีบํารุงท้องที� 50,000

ตั�งประมาณการรับเท่ากับปีที�ล่วงมา เนื�องจากระบบ

ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที� เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,500



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ตั�งงบประมาณการรับเท่ากับปีที�ล่วงมา เนื�องจากระบบ

ฐานครัวเรือนเท่าเดิม และอัตราจัดเก็บเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏิกูล 10,000

ตั�งงบประมาณการรับเท่ากับปีที�ล่วงมา เนื�องจากระบบ

ฐานข้อมูลทะเบียนการยื�นขอใบอนุญาตเพิ�มขึ�น

ตั�งงบประมาณการรับเท่ากับปีที�ล่วงมาก เนื�องจาก

ข้อมูลการยื�นขอจดทะเบียนพานิชย์ผู้ประกอบการเท่า

เดิม

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 300,000

ตั�งงบประมาณการรับ เนื�องจากมีระเบียบการอนุญาต

เกี�ยวกับนํ�าบาดาลเพิ�มเติมภารกิจถ่ายโอน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 101,000

ค่าเช่าหรือบริการสถานที� 1,000

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000

ตั�งงบประมาณการรับลดลงจากปีที�ผ่านมา เนื�องจาก

ผู้ประกอบการลดลงจากสภาวะสังคมการเกษตร

ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ 1,000

ตั�งประมาณการรับลดลงจากปีที�ผ่านมา เนื�องจากใน

หมู่บ้าน มีการจัดหาอุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมครบ

ทุกหมู่บ้านและคาดว่าเพียงพอ

ดอกเบี�ย 100,000

ตั�งประมาณการรับเท่ากับปีที�ล่วงมา เนื�องจากยอดเงิน

ฝากบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างจาก

เดิมในปริมาณมาก



รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,000

ค่าขายแบบแปลน 10,000

ตั�งงบประมาณการรับเท่ากับปีที�ผ่านมา เนื�องจาก

ปริมาณโครงการที�ดําเนินการขายแบบแปลนมีมูลค่า

ใกล้เคียงกับปีที�ผ่านมา

หมวดภาษีจัดสรร 17,100,000

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื�อน 500,000

ตั�งงบประมาณการเท่ากับปีที�ล่วงมา เนื�องจากคาดว่าจะ

ได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 100,000

ตั�งงบประมาณการรับตามสถิติงบประมาณสนับสนุน

จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ตั�งงบประมาณการรับเพิ�มขึ�นปีที�ล่วงมา เนื�องจากคาด

ว่าจะได้รับการจัดสรร เพิ�มขึ�น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000

ตั�งงบประมาณการรับเพิ�มขึ�นจากปีที�ล่วงมา เนื�องจาก

คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ�มขึ�น จากอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,000,000

ตั�งงบประมาณการเพิ�มขึ�นจากปีที�ล่วงมา เนื�องจากคาด

ว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ�มขึ�น

ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,000,000



จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

ตั�งงบประมาณการเพิ�มขึ�นจากปีที�ล่วงมา เนื�องจากคาด

ว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ�มขึ�น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,000

ตั�งประมาณการรับลดลงจากปีที�ล่วงมา เนื�องจากคาด

ว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง จากอัตรา

ภาษีสรรพสามิต 3,500,000

ตั�งงบประมาณการรับเท่ากับปีที�ล่วงมา เนื�องจากคาด

ว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม 

ค่าภาคหลวงแร่ 50,000

หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 22,260,000

เงินอุดหนุนทั�วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที�

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

22,260,000

เงินอุดหนุนทั�วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที�

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทําตั�งประมาณการรับเพิ�มขึ�น

ปีที�ล่วงมา เนื�องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ�มขึ�น

จากนโยบายรัฐบาลเกี�ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที�ดิน

800,000

ตั�งประมาณการรับเท่าจากปีที�ล่วงมา เนื�องจากคาดว่า

จะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม จากแนวโน้มสภาพ

เศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น



ปี 2560 ปี 2561

514,080 514,080 0 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 79,200 0 %

1,808,400 1,962,480 0 %

2,493,120 2,640,000

1,715,880 1,756,490 6.11 %

42,000 248,500 0 %

400,980 401,560 5.35 %

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารทั�วไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อําเภอเชียงยืน    จังหวัดมหาสารคาม

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนตําบล
0 86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 0 42,120 42,120

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินประจําตําแหน่ง 0 252,000 252,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 452,040 476,220

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,930,620 2,048,520

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0 2,059,200 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 2,743,920 2,743,920



327,000 359,610 3.49 %

1,000 23,570 0 %

2,486,860 2,789,730

4,979,980 5,429,730

0 0 100 %

0 0 100 %

117,600 123,600 52.38 %

16,300 26,467 0 %

133,900 150,067

57,050 98,973 0 %

0 0 -86.67 %

0 0 100 %

3,770 6,765 0 %

0 108,200 -100 %

144,000 0 0 %

36,846 16,164 -50 %

7,205 0 0 %

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 3,156,360 3,315,480

รวมงบบุคลากร 0 5,900,280 6,059,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 488,280 505,320

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 33,420 33,420

รวมค่าตอบแทน 0 176,000 352,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 126,000 192,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 50,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น
0 0 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

�ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 108,000 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 108,000

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 40,000 40,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 150,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการติดตามดําเนินคดีกลุ่มกระเป๋าหนังเทียม 0 0 0

ค่าจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก 0 0 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 100,000 50,000



0 0 100 %

0 113,400 0 %

0 1,000 -80 %

0 0 -50 %

45,235 0 0 %

0 184,764.95 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

10,000 6,890 0 %

0 6,934.58 0 %

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�งทั�วไป 0 500,000 500,000

โครงการกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเกี�ยวเนื�องกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์
0 50,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 150,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื�อ

เพิ�มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่

การพัฒนาท้องถิ�น ขององค์การบริหารส่วนตําบลนา

ทอง ประจําปีงบประมาณ 2563

0 0 100,000

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกค์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
0 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศาสตร์พระราชา

เพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน
0 0 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื�อ

เพิ�มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่

�  

0 263,000 0

โครงการจัดประชุมประชาคม เพื�อรับฟังความคิดเห็น 0 20,000 10,000

โครงการชาวนาทองร่วมใจแสดงความอาลัยและถวาย

เป็นพระราชกุศล
0 0 0

โครงการพัฒนาเวปไซค์องค์การบริหารส่วนตําบลนา

ทอง
0 10,000 10,000



0 0 100 %

0 0 100 %

116,890 109,980.8 0 %

420,996 653,072.33

138,772 185,736.43 0 %

45,208 20,000 -25 %

81,288.6 85,964.02 0 %

181,150 172,565.7 -16.67 %

446,418.6 464,266.15

157,746.38 164,677.81 -50 %

0 0 0 %

7,783.41 5,633.87 -50 %

1,866 4,059 0 %

รวมค่าใช้สอย 0 1,451,000 1,453,000

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลนาทอง

0 0 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 200,000 200,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ�น อําเภอเชียงยืน

 จังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 0 225,000

รวมค่าวัสดุ 0 740,000 680,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 0 150,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 300,000 250,000

วัสดุสํานักงาน 0 250,000 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 40,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 40,000 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 0 300,000 150,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 0 10,000 10,000



21,464.2 23,552.73 -50 %

188,859.99 197,923.41

1,190,174.59 1,465,328.89

32,400 0 0 %

0 32,000 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

4,900 0 0 %

13,500 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 0 40,000 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 410,000 220,000

โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบ

ฟอกอากาศ)ขนาด24,000 บีทียู
0 0 0

โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศพร้อมติดตั�ง 0 285,000 0

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 0 2,777,000 2,705,000

งบลงทุน

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จํานวน 0 0 0

โครงการจัดซื�อเต๊นท์ผ้าใบกิจกรรมกลางแจ้ง 0 72,000 0

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก 0 0 7,900

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด สองบาน  0 0 0

โครงการจัดซื�อเครื�องเสียงห้องประชุม 0 25,000 0

โครงการจัดซื�อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง 0 0 14,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื�อฉากกั�นห้อง PVC 0 0 40,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื�อรถบรรทุก(ดีเชล) จํานวน ๑ คัน 0 1,025,000 0

โครงการจัดซื�อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 0 0 8,000

โครงการจัดซื�อโต๊ะพับสแตนเลสเอนกประสงค์ 0 35,000 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



0 0 100 %

0 21,000 0 %

17,000 0 0 %

0 60,000 0 %

0 12,988.8 0 %

67,800 125,988.8

0 0 -100 %

0 0

67,800 125,988.8

0 0 -33.33 %

0 0

0 0

25,000 20,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

ครุภัณฑ์อื�น

จัดซื�อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร10 0 0 0

โครงการจัดซื�อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน 0 0 0

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ 0 0 0

เครื�องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0 0 15,000

โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 91,500 0

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 91,500 0

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,442,000 84,900

โครงการสํารวจความพึงพอใจ 0 30,000 20,000

รวมรายจ่ายอื�น 0 30,000 20,000

รายจ่ายอื�น

รายจ่ายอื�น

รวมงบลงทุน 0 1,533,500 84,900

งบรายจ่ายอื�น

อุดหนุนเทศบาลตําบลเชียงยืน 0 20,000 0

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเงิน 0 25,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอื�น 0 30,000 20,000

งบเงินอุดหนุน



0 40,000 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

25,000 60,000

25,000 60,000

6,262,954.59 7,081,047.69

774,420 1,251,690 5.91 %

18,000 56,500 0 %

191,470 219,730 4.89 %

413,050 466,840 6.11 %

2,305 12,260 -55.25 %

1,399,245 2,007,020

1,399,245 2,007,020

0 0 -50 %

72,000 72,000 57.89 %

รวมงบเงินอุดหนุน 0 75,000 55,000

รวมงานบริหารทั�วไป 0 10,315,780 8,924,300

อุดหนุนสํานักงานที�ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืน 0 30,000 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 75,000 55,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0

อุดหนุนที�ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม
0 0 25,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 60,000 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 232,920 244,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,433,640 1,518,420

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,224,620 2,344,560

รวมงบบุคลากร 0 2,224,620 2,344,560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 487,200 516,960

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 10,860 4,860

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 114,000 180,000



5,000 18,500 0 %

77,000 90,500

17,292 57,692 0 %

0 0 -100 %

40,800 36,200 0 %

4,740 13,356 -62.5 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 2,800 0 %

62,832 110,048

10,800 22,861.33 -20 %

0 0 -60 %

10,800 22,861.33

150,632 223,409.33

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 50,000 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 174,000 235,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 50,000

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที�ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน
0 50,000 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 80,000 30,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึงบริการ 0 100,000 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

่ ื�

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 50,000 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0

รวมค่าใช้สอย 0 300,000 150,000

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 0 0 20,000

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 0 70,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบดําเนินงาน 0 574,000 445,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 50,000 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 100,000 60,000



30,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

4,900 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

34,900 0

34,900 0

1,584,777 2,230,429.33

7,847,731.59 9,311,477.02

0 35,000 -28.57 %

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื�อนทึบ 4 ฟุต 0 0 27,000

โครงการจัดซื�อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 2 0 0 0

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก 0 0 7,900

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 0 0 4,500

โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบ 0 0 0

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก 0 11,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 31,000 58,700

รวมงบลงทุน 0 31,000 58,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ 0 20,000 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื�อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 19,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 0 2,829,620 2,848,260

รวมแผนงานบริหารงานทั�วไป 0 13,145,400 11,772,560

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น
0 70,000 50,000



0 35,000

0 0 -100 %

0 11,000 -100 %

19,988 13,862 -33.33 %

0 0 -42.86 %

0 35,000 100 %

0 0 0 %

19,988 59,862

23,950 0 0 %

0 21,059.24 0 %

0 0 100 %

23,950 21,059.24

43,938 115,921.24

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 0 100,000 0

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเพื�อป้องกัน 0 20,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

รวมค่าตอบแทน 0 70,000 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 195,000 90,000

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 0 0 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 10,000 10,000

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางการจราจร 0 30,000 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 35,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 315,000 194,000

งบลงทุน

วัสดุเครื�องแต่งกาย 0 0 4,000

รวมค่าวัสดุ 0 50,000 54,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 0 50,000 50,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน



0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 197,109 0 %

0 0 -100 %

0 98,450 0 %

17,000 0 0 %

17,000 295,559

17,000 295,559

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

โครงการจัดซื�อเครื�องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว 0 26,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 0 11,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื�อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั�ง บ้านหนอง 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื�อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั�ง 0 0 0

โครงการจัดซื�อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั�ง บ้านดอนหัน 0 60,000 0

โครงการจัดซื�อวิทยุสื�อสาร 0 28,000 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 0 114,000 11,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifuction ชนิด เลเซอร์/ 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 114,000 11,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000

โครงการฝึกอบรมยาเสพติดให้โทษแก่เยาวชนกลุ่ม

เสี�ยงตําบลนาทอง
0 0 25,000

โครงการอบรมกฎหมายจราจรและกฎหมายทั�วไปแก่

ประชาชนตําบลนาทอง
0 0 25,000



60,938 411,480.24

60,938 411,480.24

97,460 578,820.97 6.42 %

0 38,500 0 %

200,750 221,790 6.03 %

47,730 1,291,700 1.84 %

5,410 44,240 31.42 %

351,350 2,175,050.97

351,350 2,175,050.97

36,000 36,000 66.67 %

34,300 30,150 0 %

70,300 66,150

47,700 48,760 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 429,000 255,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 429,000 255,000

เงินเดือนพนักงาน 0 626,280 666,480

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา

รวมงบบุคลากร 0 2,582,820 2,677,080

งบดําเนินงาน

เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน 0 30,360 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,582,820 2,677,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 236,760 251,040

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 0 1,647,420 1,677,660

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 50,000 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 86,000 110,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 60,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 50,000 0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 216,000



216,000 172,040 -100 %

37,116 29,645 0 %

0 0 100 %

104,625 222,331.47 0 %

11,700 0 0 %

759,000 534,250 -5.26 %

0 12,080.37 -33.33 %

1,176,141 1,019,106.84

16,430 0 -100 %

0 20,035 0 %

60,000 58,279 0 %

0 16,000 -100 %

0 0 -100 %

0 4,621.5 -100 %

76,430 98,935.5

0 3,318.16 50 %

0 0 -66.67 %

0 0 100 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 216,000 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,360,350 1,311,700

ค่าวัสดุ

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ศพด) 0 734,350 695,700

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 30,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรม

หลักสูตร
0 280,000 280,000

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก

็

0 0 0

วัสดุเครื�องดับเพลิง 0 2,000 0

วัสดุอื�น 0 15,000 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 60,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 30,000 0

วัสดุสํานักงาน 0 30,000 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000

ค่าไฟฟ้า 0 40,000 60,000

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 0 15,000 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 137,000 60,000

ค่าสาธารณูปโภค



0 3,318.16

1,322,871 1,187,510.5

5,000 0 0 %

0 0 0 %

0 128,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

20,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 16,000 0 %

0 0 100 %

0 17,200 0 %

3,300 0 0 %

28,300 161,200

198,000 0 0 %

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 55,000 75,000

โครงการจัดซื�อเก้าอี�สําหรับพนักงานส่วนตําบล ระดับ 0 0 0

โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศ 0 32,400 32,400

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 0 1,638,350 1,556,700

งบลงทุน

โครงการจัดซื�อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว 0 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก 0 0 15,800

โครงการจัดซื�อโต๊ะพับสแตนเลสเอนกประสงค์ 0 0 28,000

โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศพร้อมติดตั�ง 0 0 0

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก 0 11,000 0

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั�งถัง 0 0 0

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0

โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี 0 0 10,000

โครงการจัดซื�อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) 0 8,000 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั�วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 51,400 86,200

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง



0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 30,000 0 %

198,000 30,000

226,300 191,200

1,227,000 1,170,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

1,227,000 1,170,000

1,227,000 1,170,000

3,127,521 4,723,761.47

648,014.12 700,059.42 -0.5 %

648,014.12 700,059.42

648,014.12 700,059.42

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา 0 0 50,000

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก 

(สามัคคี)
0 0 800,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 0 890,000

รวมงบลงทุน 0 51,400 976,200

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

นาทอง
0 0 40,000

โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,216,000 1,216,000

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 0 5,488,570 6,425,980

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 0 0 1,216,000

รวมเงินอุดหนุน 0 1,216,000 1,216,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 1,216,000 0

รวมค่าวัสดุ 0 768,397 764,564

รวมงบดําเนินงาน 0 768,397 764,564

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 768,397 764,564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน



0 0 -100 %

0 0

0 0

648,014.12 700,059.42

3,775,535.12 5,423,820.89

297,000 258,000 0 %

3,000 28,000 0 %

300,000 286,000

300,000 286,000

0 0 100 %

0 0 100 %

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 50,000 0

รวมงบลงทุน 0 50,000 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื�อเครื�องเล่นสนามกลางแจ้ง 0 50,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 818,397 764,564

รวมแผนงานการศึกษา 0 6,306,967 7,190,544

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 360,000 360,000

รวมงบบุคลากร 0 360,000 360,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 324,000 324,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 36,000 36,000

โครงการดําเนินงานและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ตําบลนาทอง
0 0 460,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 20,000



266,400 0 0 %

0 0 -100 %

0 318,850 0 %

27,675 0 0 %

0 34,650 -12.5 %

34,130 0 0 %

0 25,300 -52.94 %

0 24,000 0 %

0 1,130 100 %

328,205 403,930

0 23,400 0 %

161,757 153,514.38 -40 %

120,525 121,800 4.45 %

282,282 298,714.38

610,487 702,644.38

0 0 100 %

โครงการดําเนินงานและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  

0 364,400 0

โครงการดําเนินงานและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0

โครงการดําเนินงานและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ํ  ป ํ ปี 

0 0 0

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ํ

0 0 0

โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ 0 85,000 40,000

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบ 0 0 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า 0 40,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 148,200 154,800

รวมค่าวัสดุ 0 398,200 304,800

วัสดุสํานักงาน 0 0 0

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 0 250,000 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 489,400 575,000

ค่าวัสดุ

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อน 2 ชั�น ขนาด 4 ฟุต 0 0 8,900

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 0 887,600 879,800

งบลงทุน



0 0 -100 %

0 118,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 118,000

0 118,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

910,487 1,106,644.38

910,487 1,106,644.38

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ 0 4,300 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 21,000 0

โครงการจัดซื�อเครื�องพ่นหมอกควัน 0 118,000 0

จัดซื�อิเครื�องพ่นหมอกควัน 0 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 0 343,300 8,900

งบเงินอุดหนุน

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกขยะ 0 200,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 343,300 8,900

รวมงบเงินอุดหนุน 0 225,000 225,000

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 0 1,815,900 1,473,700

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที� 1-11 0 220,000 220,000

รวมเงินอุดหนุน 0 225,000 225,000

ที�ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน 0 5,000 5,000

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 1,815,900 1,473,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์



503,780 478,680 6.09 %

3,500 24,500 0 %

269,220 159,375 6.13 %

465 465 0 %

776,965 663,020

776,965 663,020

0 0 33.33 %

15,160 22,400 25 %

15,160 22,400

8,500 10,856 0 %

0 0 -50 %

4,672 0 100 %

0 0 100 %

0 2,088 -100 %

25,000 0 0 %

38,172 12,944

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 582,000 617,460

งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร 0 790,320 835,980

งบดําเนินงาน

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 790,320 835,980

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 166,320 176,520

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 40,000 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 76,000 98,000

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 48,000

ค่าใช้จ่ายไปราชการ 0 25,000 0

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 0 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 30,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 40,000 20,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื�นๆ

รวมค่าใช้สอย 0 65,000 80,000



53,332 35,344

0 2,900 100 %

0 4,400 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

17,000 0 0 %

17,000 7,300

17,000 7,300

847,297 705,664

847,297 705,664

460,050 279,780 5.98 %

3,500 38,500 0 %

149,490 169,440 16.92 %

0 0 168.07 %

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื�อเก้าอี�พนักงาน ระดับ 6-7 0 0 3,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบดําเนินงาน 0 141,000 178,000

โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื�องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 0 0 10,000

โครงการจัดซื�อตู้เก็บเอกสารแบบ40 ช่อง 0 0 0

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 0 5,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 931,320 1,054,980

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 931,320 1,054,980

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 41,000

รวมงบลงทุน 0 0 41,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 319,800 373,920

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 21,420 57,420

เงินเดือนพนักงาน 0 299,760 317,700

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,000 42,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)



613,040 487,720

613,040 487,720

0 0 100 %

0 0 0 %

0 3,000 -100 %

2,130 2,400 0 %

2,130 5,400

3,900 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

3,032 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

6,932 0

84,834 129,137.4 -33.33 %

0 12,452 -50 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น
0 0 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 682,980 791,040

รวมงบบุคลากร 0 682,980 791,040

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 50,000 0

รวมค่าตอบแทน 0 46,000 110,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,000 5,000

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที�ได้รับแต่งตั�ง 0 71,000 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 27,000 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 50,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 150,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 100,000 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 198,000 100,000

ค่าวัสดุ



84,834 141,589.4

93,896 146,989.4

0 0 -100 %

17,000 0 0 %

0 0 100 %

0 60,000 0 %

0 0 100 %

0 16,000 0 %

17,000 76,000

17,000 76,000

723,936 710,709.4

0 164,500 0 %

122,000 0 0 %

0 197,010 0 %

รวมค่าวัสดุ 0 250,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 494,000 360,000

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 0 0 0

โครงการจัดซื�อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 0 0 4,500

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื�อเก้าอี�  ระดับอํานวยการต้น 0 2,500 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื�อปั�มนํ�ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม(ซัมเมอร์) 0 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 2,500 48,500

โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ 0 0 44,000

ครุภัณฑ์อื�น

โครงการจัดซื�อผ้าม่านปรับแสงสําหรับห้องประชุม 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวมงบลงทุน 0 2,500 48,500

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 0 1,179,480 1,199,540

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 4 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 10 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 11 0 0 0



0 0 -100 %

0 197,010 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

122,000 558,520

122,000 558,520

1,517,295.38 0 0 %

0 0 -100 %

1,517,295.38 0

1,517,295.38 0

โครงการขุดวางท่อระบายนํ�า หมู่ที�  6 0 0 0

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต 0 500,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�4 0 60,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�7 0 200,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�10 0 100,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�11 0 31,500 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 3 0 200,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 0 60,000 0

โครงการลงหินคลุก หมู่ที� 1 0 170,000 0

โครงการลงหินคลุก หมู่ที�8 0 150,000 0

โครงการขุดวางท่อระบายนํ�า หมู่ที�5 0 40,000 0

โครงการขุดวางท่อระบายนํ�า หมู่ที�6 0 200,000 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที�9 0 200,000 0

โครงการขุดวางท่อระบายนํ�า หมู่ที�2 0 150,000 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 0 578,500 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 2,061,500 0

รวมงบลงทุน 0 2,061,500 0

รวมเงินอุดหนุน 0 578,500 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 578,500 0



1,639,295.38 558,520

318,600 333,800 -100 %

318,600 333,800

318,600 333,800

318,600 333,800

2,681,831.38 1,603,029.4

9,950 0 0 %

0 0 -100 %

73,650 91,950 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

83,600 91,950

83,600 91,950

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 2,640,000 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 0 550,000 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 4,369,480 1,199,540

รวมค่าใช้สอย 0 550,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 550,000 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

ค่าใช้จ่ายในการทิ�งขยะ 0 550,000 0

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

โครงการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื�อทบทวนและจัดทํา 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมค่าใช้สอย 0 170,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 170,000 0

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 0 25,000 0

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั�น 0 25,000 0

โครงการเด็กไทยใส่ใจความสะอาด 0 20,000 0

โครงการมหกรรมของดีตําบลนาทองสู่มหกรรมของดี 0 100,000 0

งบเงินอุดหนุน



30,000 30,000 0 %

0 0 -100 %

30,000 30,000

30,000 30,000

113,600 121,950

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0

โครงการจัดงานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน 0 30,000 0

เงินอุดหนุน

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

โครงการของดีตําบลนาทองสู่งานบุญข้าวคูณลานสืบ

สานประเพณีของดี เมืองเชียงยืน
0 0 100,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 200,000 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 0 0 175,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั�น (หลักสูตรการทําปลา

ส้ม)
0 0 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 175,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการจักสาน) 0 0 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส
0 0 25,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ



0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

113,600 121,950

34,550 38,200 0 %

51,600 74,940 0 %

0 0 100 %

116,200 0 0 %

0 0 0 %

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 205,000

โครงการจัดงานบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดี

เมืองเชียงยืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

0 0 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 200,000 205,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(การปฏิบัติธรรม

วิปัสนากรรมฐาน)
0 40,000 40,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 7(ซําฮะ) 0 0 30,000

โครงการบําเพ็ญกุศลเพื�อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

็

0 0 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 0 40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ�น 0 100,000 100,000



0 0 -100 %

202,350 113,140

202,350 113,140

202,350 113,140

0 146,400 -28.57 %

0 146,400

0 89,100 -33.33 %

0 89,100

0 235,500

0 235,500

202,350 348,640

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ปฏิบัติธรรมถวาย

เป็นพุทธบูชาครั�งที� 10)
0 40,000 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 220,000 210,000

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมค่าใช้สอย 0 220,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0 220,000 210,000

วัสดุกีฬา 0 90,000 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 90,000 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 140,000 100,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 140,000 100,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน

งบลงทุน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 450,000 370,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบดําเนินงาน 0 230,000 160,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 230,000 160,000

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค



0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพม้า 

หมู่ที� 6
0 0 382,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทอง

 หมู่ที� 3
0 0 200,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน

 หมู่ที� 10
0 0 61,900

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน

 หมู่ที� 4
0 0 140,000

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านแบก หมู่ที� 8 0 0 150,000

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านแบก หมู่ที� 1 0 0 200,000

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านแบก หมู่ที� 7 0 0 200,000

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านทัพม้า หมู่ที� 2 0 0 200,000

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านนาทอง หมู่ที� 9 0 0 200,000



0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านวังนํ�าใส หมู่ที� 

11
0 0 200,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที� 4 0 0 50,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทัพม้า หมู่ที� 2 0 0 50,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านนาทอง หมู่ที� 9 0 0 50,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที� 10 0 0 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตําบลนาทอง 0 0 200,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแบก หมู่ที� 8 0 0 50,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแบก หมู่ที� 1 0 0 50,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแบก หมู่ที� 7 0 0 50,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทัพม้า หมู่ที� 6 0 0 50,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทอง หมู่ที� 3 0 0 50,000



0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

0 60,240 4.47 %

0 60,240

0 60,240

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังนํ�าใส หมู่ที� 11 0 0 50,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 0 0 2,683,900

งบเงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที� 5 0 0 50,000

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 0 2,683,900

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,731,900

แผนงานการเกษตร

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,048,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 0 0 3,731,900

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอเชียงยืน 0 0 1,048,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,048,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 194,640 203,340

รวมงบบุคลากร 0 194,640 203,340

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 194,640 203,340

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย



0 12,900 0 %

0 0 -100 %

0 3,072 0 %

0 0 100 %

0 35,000 0 %

0 8,000 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 58,972

29,700 9,945 0 %

29,700 9,945

29,700 68,917

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0 5,000 5,000

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 0 0

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 0 35,000 0

โครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงเกษตรแบบบูรณาการ 0 20,000 0

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาทอง 0 50,000 100,000

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระ

ราชกุศล
0 30,000 30,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 35,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื�นที�สํานักงาน อบต.นาทอง 0 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 165,000 215,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืชสมุนไพรในชุมชน 0 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 155,000 205,000

งบลงทุน



0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 9,500 0 %

0 0 100 %

0 9,500

0 0 100 %

0 0

0 9,500

29,700 138,657

29,700 138,657

94,888 83,348 5.36 %

โครงการจัดซื�อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ 0 4,000 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก 0 5,500 0

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

เครื�องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั�งถัง

หมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)
0 0 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 8,000

โครงการจัดซื�อเครื�องตัดหญ้าชนิดสะพายหลัง 0 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมแผนงานการเกษตร 0 369,140 526,340

แผนงานงบกลาง

รวมงบลงทุน 0 9,500 108,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 369,140 526,340

โครงการก่อสร้างโรงเพาะชํา 0 0 100,000

รวมค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 0 0 100,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 138,687 146,124

งบกลาง

งบกลาง



0 0 -39.63 %

7,092,000 7,310,700 15.81 %

1,330,400 1,360,400 2.76 %

18,000 18,000 33.33 %

228,000 472,650 0 %

83,826 0 0 %

0 0 -10.57 %

154,890 155,390 -0.03 %

9,002,004 9,400,488

9,002,004 9,400,488

9,002,004 9,400,488

9,002,004 9,400,488

25,471,474.09 28,571,850.93

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 10,000 6,037

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 8,198,400 9,494,400

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ�นระดับ 0 100,638 90,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น 0 177,500 177,445

สํารองจ่าย 0 500,000 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0

เบี�ยยังชีพคนพิการ 0 1,737,600 1,785,600

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 18,000 24,000

รวมทุกแผนงาน 0 38,898,032 40,003,170

รวมงบกลาง 0 10,880,825 12,223,606

รวมแผนงานงบกลาง 0 10,880,825 12,223,606

รวมงบกลาง 0 10,880,825 12,223,606

รวมงบกลาง 0 10,880,825 12,223,606
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จํานวน

จํานวน

จํานวน
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องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง

อําเภอ เชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทองและ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร 6,059,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 2,059,200 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 40,003,170 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั�วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารทั�วไป 8,924,300 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล
86,400 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนา

ทอง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลนาทองและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

รองปลัดฯและพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลนาทอง พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,315,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,048,520 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ

และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้



จํานวน
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เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษปลัดฯและเงินประจําตําแหน่งปลัดฯรอง

ปลัดฯและหัวหน้าสํานักปลัดฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลนาทอง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 33,420 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลนาทองพร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 505,320 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการสําหรับผู้ได้รับคําสั�งปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 476,220 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล

ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ�น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัด

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 352,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 100,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

งบดําเนินงาน 2,705,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลผู้ได้รับสิทธิ� 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 1,453,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่ ปลัดฯรองปลัดฯและพนักงาน

ส่วนตําบลสังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทองผู้ได้รับสิทธิ� 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน 192,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 108,000 บาท
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เพื�อจ่ายเป็น 1)ค่ารับรอง คณะบุคคล บุคคล คณะกรรมการ กรรมการต่าง 

ๆ จํานวน 20,000 บาท 2)ค่าใช้จ่ายในการรับรองการประชุมต่างๆ จํานวน 

20,000 บาท ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 

ค่ากําจัดสิ�งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี�ยประกัน ค่าธรรมเนียม

ต่างๆ  ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดําเนินการรักษา

ความสะอาด ที�ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ในอัตรา เดือนละ 

9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ�น ด่วนที�สุด มท0808.2/ว7120 ลงวันที� 9 ธันวาคม 2559 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ข้อ 12 ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�งทั�วไป 500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนในการประชุม ฝึกอบรม สัมนาต่างๆ ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที�ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2555 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนา

ห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 52 ข้อ 10 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเกี�ยวเนื�องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆรวมถึงกิจกรรมเกี�ยวเนื�อง

กับสถาบันเป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.

2537แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า53

ข้อ18 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดการเลือกตั�งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การ

เลือกตั�งการออกเสียงประชามติต่างๆเป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537แก้ไขถึงปัจจุบันเป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 52ข้อ13 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้
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จํานวน
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ การ

พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ�น ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลนาทอง ประจําปีงบประมาณ 2563

100,000 บาท

โครงการจัดประชุมประชาคม เพื�อรับฟังความคิดเห็น 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื�อรับ

ฟังความคิดเห็นต่างๆเช่นการปรับปรุงแผนพัฒนาตําบลการรับฟังความ

คิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการดําเนินโครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ท้องถิ�นพ.ศ.2548แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 และที�แก้ไขเพิ�มเติม  ป็นไปตามแผนพัมนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565)หน้า53ข้อ16 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาเวปไซค์องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเวปไซค์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

นาทองเช่นค่าเช่าSERVER  ค่าเช่าHOSTING เป้นต้น เป็นไปตามพรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537แก้ไขถึงปัจจุบันเป็นไป

ตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า52ข้อ15 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกค์ขององค์กรปกครองส่วน 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเลคทรอนิกค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจังหวัดมหาสารคาม เช่นค่า

ดูแลระบบค่าเชื�อมต่อระบบเป็นต้น เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537แก้ไขถึงปัจจุบันเป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า52ข้อ14  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื�อ

เพิ�มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ�น ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ประจําปี 2563 ประกอบไปด้วย ค่าป้าย

โครงการ ค่าพาหนะ ค่าที�พัก  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื�องดื�ม ค่าของที�ระลึก ค่าวัสดุและอุปกรณ์  และอื�นๆที�เกี�ยวข้องตลอด

ระยะเวลาที�จัดงาน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 แก้ไขถึง

ปัจจุบัน  เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 52 ข้อ 10  

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครอง 225,000 บาท

ค่าวัสดุ 680,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ  ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

โครงการอบรมเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินการโครงการอบรมเพิ�มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร พนักงาน

ส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า

สถานที� ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าของที�

ระลึก และอื�นๆที�เกี�ยวข้องตลอดระยะเวลาที�จัดงาน เป็นไปตาม พรบ.สภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2557 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 53 ข้อ 20  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื�อเพลิงต่างๆ สําหรับ เครื�องตัดหญ้า และรถยนต์

ส่วนกลาง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินการโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ�น อําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามโครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื�อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหน้าที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2560 ตั�งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัวต่างๆ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 250,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ที�เกี�ยวเนื�องกับ

คอมพิวเตอร์  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 บาท
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ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 10,000 บาท

ค่าไฟฟ้า 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที�ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค 220,000 บาท

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 20,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ ต่างๆ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าบริการคู่สายโทรศัพท์ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการ

ปรับปรุง เพื�อเติมเลขหมาย ปรับปรุงการเชื�อมต่อสัญญาณ ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

เพื�อจัดซื�อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง จํานวน 4 ตู้ๆละ 3,500 บาท ตาม

ราคาท้องตลาด เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 79 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่านํ�าประปา ที�ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตั�ง

จ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื�อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง 14,000 บาท

งบลงทุน 84,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 84,900 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าบริการการเชื�อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ร่วมถึง

ค่าธรรมเนียมต่างๆที�เกี�ยวข้อง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจัดซื�อโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 ตัวๆละ 4,000 

บาท ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 79 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก จํานวน 1 ตู้ๆละ 7,900 บาท 

ตามคุณลักษณะบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ 

ธันวาคม 2561 หน้า 22 ลําดับที� 10.16 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565)หน้า 79 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดซื�อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 8,000 บาท

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก 7,900 บาท
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โครงการจัดซื�อฉากกั�นห้อง PVC 40,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายจ่ายอื�น 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี

จํานวน 1 เครื�อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที� 15 มีนาคม 2562  

หน้าที� 19 ข้อ 52 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 79 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื�น 20,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อฉากกั�นห้อง PVC  ขนาดความสูง 3.6 เมตร ยาว 9 

เมตร หรือไม่น้อยกว่า 32.40 ตารางเมตร พร้อมติดตั�ง สถานที� อาคาร

เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง เป็นไปตาม พรบ.สภา

ตําบลและองค์บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน 55,000 บาท

เงินอุดหนุน 55,000 บาท

โครงการสํารวจความพึงพอใจ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ�น ด่วนมาก ที� มท.0808.2/ว7120 ลงวันที� 9 ธันวาคม 2559 เรื�อง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน

ท้องถิ�น เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า53 ข้อ 17 ตั�ง

จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายอื�น

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที�ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม ในโครงการจัดงานราชพิธ/ีรัฐพิธีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2563  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนสํานักงานที�ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืน 30,000 บาท

อุดหนุนที�ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 25,000 บาท
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งบบุคลากร 2,344,560 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสํานักงานที�ดินจังหวัดมหาสารคามตามโครงการ

รังวัดและตรวจสอบแนวเขตที�สาธารณะประโยชน์ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง 2,848,260 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320 บาท

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งสายผู้บริหาร สังกัดกองคลัง ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

เงินเดือนพนักงาน 1,518,420 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง พร้อมปรับปรุง

อัตราเงินเดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 445,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,344,560 บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,860 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว พนักงานจ้างสังกัด กองคลัง ตั�ง

จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 516,960 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ลูกจ้างประจําพร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน สังกัด

กองคลัง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน 180,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเข้าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลผู้ได้รับสิทธิ� ตั�ง

จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการสําหรับผู้ได้รับคําสั�งปฎิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทน 235,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 150,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบลผู้ได้รับ

สิทธิ� ตั�งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นไปตาม ระเบียบ

กระทรวงมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที�

ท้องถิ�น พ.ศ.2555 แก้ไขถึง ปัจจุบัน   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ�มประสิทธิภายในการ

จัดเก็บภาษ ีประจําปี พ.ศ.2563  ประกอบไปด้วย  ค่าป้ายรณรงค์ชําระภาษี 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขั�นตอนการชําระภาษี ค่าอาหารว่าง ค่านํ�ามัน

เชื�อเพลิง ค่าเอกสารแบบพิมพ์.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี ฯลฯ เป็นไป

ตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง 

ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 52 ข้อ 9  ตั�งจ่าย

จากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที�ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบไปด้วย ค่าจัดทําฐานข้อมูล ค่าจัดเก็บ

ข้อมูล ค่าประมวลผลข้อมูล ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565)หน้า 54 ข้อ 3  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าครุภัณฑ์ 58,700 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ในการประชุมสัมนา ฝึกอบรมต่างๆ ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้ 

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 58,700 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 40,000 บาท

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก 7,900 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก จํานวน 1 ตู้ๆละ 7,900 บาท 

ตามคุณลักษณะบัญชีราคามาตรฐานคุณภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ 

ธันวาคม 2561 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้า 79  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์สํานักงาน



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื�อนทึบ 4 ฟุต 27,000 บาท

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ๆละ 

4,500 บาท ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 194,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้าน

พิกเซล จํานวน 1ตัวๆละ 19,300 บาท ตามคุณลักษณะบัญชีราคามาตรฐาน

คุณภัณฑ ์สํานักงบประมาณ ฉบับ มกราคม 2561 เป็นไปตาม พรบ.สภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไป

ตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน 255,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื�อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 บาท

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางการจราจร 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื�อนทึบ 4 ฟุต จํานวน 6 ตู้ๆ

ละ 4,500 บาท ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 90,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าป่วยการแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที�

ได้รับคําสั�งให้ปฏิบัติหน้าที�  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทน 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันลด

อุบัติเหตุทางการจราจรในเทศกาลต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ..ศ.2537 และ

แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 และที�

แก้ไขเพิ�มเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 56 ข้อ 2 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 40,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน

ชุมชน 2563  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

พ..ศ.2537 และแก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 

และที�แก้ไขเพิ�มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 56 

ข้อ 1  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 บาท

 เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด 2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

พ..ศ.2537 และแก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 

และที�แก้ไขเพิ�มเติม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557 และ

ที�แก้ไขเพิ�มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 56 ข้อ 

3  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื�องแต่งกายเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัติงานประเภท เสื�อแถบ

สะท้อนแสง จํานวน 20 ตัว  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่านํ�ามันเชื�อเพลิงและหล่อลื�น สําหรับรถบรรทุกนํ�า

เอนกประสงค์  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื�องแต่งกาย 4,000 บาท

ค่าวัสดุ 54,000 บาท

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณณ์ต่างๆ เช่น วิทยุสื�อสาร ชุดสาย

นําสัญญาณ เป็นต้น  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ..ศ.2537 และแก้ไขถึงปัจจุบัน  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 11,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 11,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบลงทุน 11,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลังๆละ 

5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 2561 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สถานีตํารวจภูธรกู่ทอง ในโครงการอบรม

กฎหมายจราจรและกฎหมายทั�วไปแก่ประชาชนตําบลนาทอง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 68 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สถานีตํารวจภูธรกู่ทอง ในโครงการฝึกอบรมยา

เสพติดให้โทษแก่เยาวชนกลุ่มเสี�ยงตําบลนาทอง เป็นไปตามแผนพัฒนา

ห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 68 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมกฎหมายจราจรและกฎหมายทั�วไปแก่ประชาชนตําบลนาทอง 25,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการฝึกอบรมยาเสพติดให้โทษแก่เยาวชนกลุ่มเสี�ยงตําบลนาทอง 25,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 666,480 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

งบบุคลากร 2,677,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,677,080 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 6,425,980 บาท

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 1,677,660 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 251,040 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กองการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน 39,900 บาท

เพื�อจ่ายเป็น 1)เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลถ่ายโอน ตําแหน่ง ครูผู้ดูแล

เด็กพร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน

                 2)ค่าตอบแทนพนักงานจ้างถ่ายโอน ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด

กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน 60,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้ได้รับสิทธิ�

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

งบดําเนินงาน 1,556,700 บาท

ค่าตอบแทน 110,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

เพื�อจ่ายเป็น เงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวพนักงานจ้างถ่ายโอน ตําแหน่ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 216,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื�อปฏิบัติหน้าที�ผู้ดูแลเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2535 และที�

แแก้ไขเพิ�มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว

7120 ลงวันที� 9 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565)หน้า 58 ข้อ 2  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 1,311,700 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

เพื�อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้ได้รับ

สิทธิ� สังกัดกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  

แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนา ฝึกอบรมต่างๆ  ตั�งจ่าย

จากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 280,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที�ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2555 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นตามแผนพัฒนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565)หน้า58 ข้อ 1  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 50,000 บาท

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ศพด) 695,700 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ

                1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่า

ขนมและของรางวัล ค่าอาหาร ค่าตกแต่งสถานที� ค่าเช่าเครื�องเสียง ค่าเช่า

อุปกรณ์ และอื�นๆที�เกี�ยวข้องตลอดระยะเวลาที�จัดงาน เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 69 ข้อ 1                                            

       2)  โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบไปด้วย ค่าป้าย

โครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที� ค่าถ้วยรางวัล และอื�นๆที�

เกี�ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที�จัดงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565)หน้า 69 ข้อ 2

                3)  โครงการทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบไป

ด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าอาหารและอื�นๆที�เกี�ยวข้อง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 69 ข้อ 3

                4)  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประกอบไปด้วย ค่าป้าย

โครงการ ค่าจัดสถานที� ค่าอาหารว่าง เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565)หน้า 69 ข้อ 4
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วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงและบํารุงรักษา ครุภัณฑ ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ต่างๆ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 70 ข้อ 7  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประกอบ

ไปด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า

อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื�องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีนําเงิน

รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2560 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 70 ข้อ 6 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลนาทอง  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่านํ�าประปา ค่านํ�าบาดาล 5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 75,000 บาท

ค่าไฟฟ้า 60,000 บาท

โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอากาศ 32,400 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าครุภัณฑ์ 86,200 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 976,200 บาท

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม 10,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื�อโต๊ะพับสแตนเลสเอนกประสงค์ 28,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อโต๊ะพับสแตนเลสแท้ทั�งตัว ขาโต๊ะขนาด 1.2 นิ�ว 

หน้าโต๊ะแผ่นสแตนเลส หนา 0.4 มิลลิเมตร ขนาด 75X180X75 

เซนติเมตร จํานวน 8 ตัวๆละ3,500 บาท เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ตั�งจ่ายจากอุดหนุนทั�วไป

โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก 15,800 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ�นชัก จํานวน 2 ตู้ๆละ 7,900 บาท 

ตามคุณลักษณะบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ 

ธันวาคม 2561 หน้า 22 ลําดับที� 10.16 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565)หน้า 82 ตั�งจ่ายจากอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็น  ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

วังนํ�าใส ตามแบบแปลนที�องค์การบริหารส่วนตําบลนาทองกําหนด 

เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที�สุด ที� มท 0816.4/ว 996 ลงวันที� 12 มีนาคม 

2562 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พงศ.

2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้าที� 

34 ข้อ 2 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป 

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อเครื�องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื�อง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคค)ี ตาม

คุณลักษณะบัญชีครุภัฑณ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2561หน้า 20 

ลําดับที� 10.8.1 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้าที� 71 ข้อ 12 ตั�งจ่ายจากอุดหนุนทั�วไป

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ส ีชนิด Network แบบ

ที� 1 (18 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 เครื�อง ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 

2562 ประกาศ ณ วันที� 15 มีนาคม 2562 หน้า 17 ข้อ 47 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 82  ตั�งจ่ายจากอุดหนุนทั�วไป

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 890,000 บาท

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี 10,000 บาท
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เงินอุดหนุน 1,216,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พํมนาเด็กเล็กบ้านนาทอง ตาม

ประมาณการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง  ตั�งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั�วไป

งบเงินอุดหนุน 1,216,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก

(สามัคค)ี ทําการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก  ขนาด 8 เมตร ยาว 

12 เมตร หรือมีพื�นที�ใช้สอย 96 ตารางเมตร พร้อมทําการก่อสร้างห้องนํ�า 

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนนาทอง ที� 11/2563 เป็นไปตาม 

พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 34 ข้อ 2 ตั�งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั�วไป

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง 40,000 บาท

ค่าวัสดุ 764,564 บาท

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก (สามัคค)ี 800,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 764,564 บาท

งบดําเนินงาน 764,564 บาท

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,216,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

    1)โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) จํานวนเงิน 520,000 บาท

    2)โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา จํานวนเงิน 488,000 บาท

    3)โรงเรียนบ้านนาทอง จํานวนเงิน 208,000 บาท

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  

แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 72 ข้อ 1 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั�วไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพื�อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต

พื�นที�ตําบลนาทอง จํานวน 260 วัน เป็นเงินจํานวน 582,525 บาท สําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง จํานวน 260 

วัน เป็นเงินจํานวน 182,039 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้า 71 ข้อ 11 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

ค่าอาหารเสริม (นม) 764,564 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 บาท

งบบุคลากร 360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข 1,473,700 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งบดําเนินงาน 879,800 บาท

ค่าใช้สอย 575,000 บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกอง

สาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและ

สิ�งแวดล้อม ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนินงานและบริการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินตําบลนาทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ค่า

จัดซื�อเวชภัณฑ์การแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการกู้ชีพ ฯลฯ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 

แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 และที�

แก้ไขเพิ�มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 62 ข้อ 4   

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้
โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 

แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 และที�

แก้ไขเพิ�มเติม  เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 63 ข้อ 8  

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการดําเนินงานและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตําบลนาทอง 460,000 บาท

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 20,000 บาท
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เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ค่าวัคซีน ค่าสํารวจ

จํานวนสุนัขและแมวฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 และที�แก้ไขเพิ�มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565)หน้า 63 ข้อ 10   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่างๆ เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน   ตั�ง

จ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 304,800 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอย

ครัวเรือนแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าวัสด ุอุปกรณ์ 

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557 และที�แก้ไขเพิ�มเติมเป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565)หน้า 76 ข้อ 1 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

โครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ 40,000 บาท

งบลงทุน 8,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 8,900 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 154,800 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ แยกเป็น นํ�ายาเคมี

สําหรับพ่นหมอกควันกําจัดยุง จํานวน  52 ขวดๆละ1,200 บาท เป็นเงิน 

62,400 บาท และทรายอะเบท จํานวน  33 ถังๆละ 2,800 บาท (ชนิดซอง

ชา) เป็นเงิน 92,400 บาท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื�อเพลิง และหล่อลื�นต่างๆ สําหรับ รถยนต์บรรทุก

ขยะ รถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงนํ�ามันเชื�อเพลิงสําหรับเครื�องพ่น

หมอกควัน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้



จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ที�ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน 5,000 บาท

เงินอุดหนุน 225,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อน 2 ชั�น ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู้ๆละ 

8,900 บาท ชั�นบนบานเลื�อนกระจก ชั�นล่างบานเลื�อนทึบ ตามราคา

ท้องตลาด เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.

2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า

84 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

งบเงินอุดหนุน 225,000 บาท

งบบุคลากร 835,980 บาท

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กบานเลื�อน 2 ชั�น ขนาด 4 ฟุต 8,900 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที� 1-11 ในการ

ดําเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ที� มท 0810.5/ว2072 

ลงวันที�ก.ค.2561 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 62 ข้อ 2 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,054,980 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที�เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที� 1-11 220,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที�ทําการปกครองอําเภอเชียงยืนในการดําเนิน

โครงการประชาชนชาวไทย ทําความดี บริจาคโลหิตเพื�อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 67 ข้อ 1 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 617,460 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัด กองสวัสดิการสังคม 

พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 835,980 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 176,520 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกองสวัสดิการ

สังคม ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน 48,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ได้รับ

สิทธิ� ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 178,000 บาท

ค่าตอบแทน 98,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

เพื�อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตั�งจ่าย

จากเงินรายได้

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างจัดทําป้ายขนาดต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ป้ายคัท

เอาท์ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ค่าจ้างทําสติ�กเกอร ์ค่าจ้างสิ�งพิมพ์ต่างๆ  ตั�งจ่าย

จากเงินรายได้

                

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

ค่าครุภัณฑ์ 41,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานส่วนตําบลผู้

ได้รับสิทธิ� ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ    ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

งบลงทุน 41,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที�ส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2555 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนา

ห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 59  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

โครงการจัดซื�อเก้าอี�พนักงาน ระดับ 6-7 3,500 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 5,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลังๆละ 

5,500 บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 

2561 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.

2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 83 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อเก้าอี� สหรับพนักงานส่วนตําบล ระดับชํานาญการ 

จํานวน 1 ตัวๆละ 3,500 บาท  ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม พรบ.สภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไป

ตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร 791,040 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ส ีชนิด Network แบบ

ที� 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื�อง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที� 

15 มีนาคม 2562  หน้า 17 ข้อ 47  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน 1,199,540 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 1 เครื�อง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที� 15 มีนาคม 2562  

หน้า 6 ข้อ 13  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 

หน้า 83 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 10,000 บาท

โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 317,700 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง พร้อมปรับปรุง

อัตราเงินเดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 791,040 บาท



จํานวน
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 373,920 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กองช่าง ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 100,000 บาท

งบดําเนินงาน 360,000 บาท

ค่าตอบแทน 110,000 บาท

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 57,420 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตั�งจ่าย

จากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตั�งจ่ายจากเงิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบลผู้

ได้รับสิทธิ� ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเมื�อได้รับคําสั�ง 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมที�ได้รับแต่งตั�งให้มีหน้าที�

ในการดําเนินการเกี�ยวกับการจัดซื�อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ต่างๆ  ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที�ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2555 แก้ไขถึงปัจจุบัน ปรากฎในแผนพัฒนา

ห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ข้อ 1  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ 48,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 48,500 บาท

วัสดุก่อสร้าง 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที� 1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว) จํานวน 2 เครื�องๆละ 22,000 บาท 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที� 15 มีนาคม 2562 เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 81 ตั�งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั�วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ 44,000 บาท

โครงการจัดซื�อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 บาท

เพื�อจัดซื�อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 1 หลังๆละ 4,500 บาท ตาม

ราคาท้องตลาด เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 81 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

โครงการของดีตําบลนาทองสู่งานบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดี 

เมืองเชียงยืน

100,000 บาท

งบดําเนินงาน 175,000 บาท

ค่าใช้สอย 175,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 205,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานของดีตําบลนาทองสู่

บุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดี เมืองเชียงยืน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างตกแต่งขบวนแห่ ค่าจ้าง

เหมาประดับเต้น ค่าจ้างเครื�องเสียง ค่าซื�อนํ�าดื�มและนํ�าแข็ง ค่าอาหารและ

เครื�องดื�ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็น

สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน 



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559 และที�แก้ไขเพิ�มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 44 ข้อ 8  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุผู้

พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสด ุและอุปกรณ์

ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ

เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าใช้จ่ายอื�นที�

จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) 

หน้าที� 50 ข้อ 7  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั�น (หลักสูตรการทําปลาส้ม) 25,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการ

จักสาน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสด ุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม 

ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นใน

การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.

2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 44 ข้อ 7  ตั�งจ่าย

จากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 25,000 บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพ (หลักสูตรการจักสาน) 25,000 บาท



รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั�น 

(หลักสูตรการทําปลาส้ม) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสด ุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย

โครงการฯ ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  

แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้าที� 42 ข้อ 1  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 210,000 บาท

โครงการจัดงานบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที�ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม ในโครงการจัดงานบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดี

เมืองเชียงยืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 40,000 บาท

ค่าใช้สอย 210,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งบดําเนินงาน 210,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจําปี 

2563 ประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที� ค่าเทียนพรรษา 

ค่าอาหารว่าง ค่าไทยธรรม และอื�นๆที�เกี�ยวข้องตลอดระยะเวลาที�จัดงาน 

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  

แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา และการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

รวม

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ�น 100,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้าที� 77 ข้อ 1  ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

งานกีฬาและนันทนาการ 160,000 บาท

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(การปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน) 40,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(กายปฏิบัติธรรม

วิปัสนากรรมฐาน) ประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที� 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และอื�นๆที�เกี�ยวข้องตลอดระยะเวลาที�จัดงาน 

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  

แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไประเบียบตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา และการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ข้อ 3  ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 7(ซําฮะ) 30,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 7 (ซําฮะ) 

ประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที� ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

และอื�นๆที�เกี�ยวข้องตลอดระยะเวลาที�จัดงาน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้า 77  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ�น ประกอบไปด้วย 

ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที� ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และอื�นๆที�

เกี�ยวข้องตลอดระยะเวลาที�จัดงาน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้า 77 ข้อ 2 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้สอย 100,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

งบดําเนินงาน 160,000 บาท



จํานวน
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รวม

รวม

จํานวน

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประกอบไป

ด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที� ค่าอาหาร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเครื�องเสียง และอื�นๆที�เกี�ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาที�จัดงาน เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 

และการส่งนักกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้า 78 ข้อ 5  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

งบลงทุน 2,683,900 บาท

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,683,900 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อวัสดุกีฬาต่างๆ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้า 78 ข้อ 6 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 3,731,900 บาท

วัสดุกีฬา 60,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที� 10 61,900 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ดอนหัน หมู่ที� 10

จุดที� 1 ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 15 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที� คสล.ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. พร้อมทําการ

ลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.377781 

E103.063739 ถึง N16.377915 E103.063842 



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ทัพม้า หมู่ที� 6 สายทางเข้าวัดป่าทัพม้า ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 170  เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื�นที� คสล. ไม่น้อย

กว่า 680 ตร.ม. พร้อมทําการลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร สถานที�

ดําเนินการ พิกัด N16.380260 E103.050234 ถึง N16.381082 

E103.048885 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนนาทอง ที� 5/2563 

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 

แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 

ข้อ 7  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทอง หมู่ที� 3 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพม้า หมู่ที� 6 382,000 บาท

จุดที� 2 ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.5 เมตร ยาว 19.5 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที� คสล.ไม่น้อยกว่า 48.75 ตร.ม. พร้อมทํา

การลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.377555 

E103.063643 ถึง N16.377636 E103.063397 ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนนาทอง ที� 9/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 ข้อ 11 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที� 4 140,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ดอนหัน หมู่ที� 4 

จุดที� 1 ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 50 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที� คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมทํา

การลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.375954 

E103.069862 ถึง N16.375565 E103.069820                                             

จุดที� 2 ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.5 เมตร ยาว 19.5 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที� คสล.ไม่น้อยกว่า 48.75 ตร.ม. พร้อมทํา

การลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.375764 

E103.066439 ถึง N16.375661 E103.066598 ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนนาทอง ที� 4/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 23 ข้อ 5  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป 



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านนาทอง 

หมู่ที� 9 ทําการขุดวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ�ว ชั�นคุณภาพ 8.5 จํานวน 38 

ท่อน พร้อมทําบ่อพัก จํานวน 16 บ่อ และทําการเทคอนกรีตทับหลัง ความ

ยาวรวม 160 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.406043 E103.057289 

ถึง N16.405251 E103.057278 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนนา

ทอง ที� 8/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 27 ข้อ 41  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านแบก หมู่ที� 1 200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่กพัก บ้านทัพม้า หมู่

ที� 2 ทําการขุดวางท่อ คสล.ไดมิเตอร์ขนาด 0.4 จํานวน 100 ท่อน พร้อมทํา

บ่อพักจําวน 10 บ่อพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ระยะทางรวม 

110 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.379918 E103.057461 ถึง 

N16.380585 E103.056880 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนนา

ทอง ที� 2/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 28 ข้อ 44  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านนาทอง หมู่ที� 9 200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

นาทอง หมู่ที� 3 ทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 

89 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื�นที� คสล. ไม่น้อยกว่า 356 ตร.ม. พร้อมทํา

การลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.407499 

E103.059513 ถึง N16.407130 E103.060257 ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนนาทอง ที� 3/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 23 ข้อ 4  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านทัพม้า หมู่ที� 2 200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่กพัก บ้านแบก หมู่

ที� 1 ทําการขุดวางท่อ คสล.ไดมิเตอร์ขนาด 1.0 เมตร จํานวน 41 ท่อน 

พร้อมทําบ่อพักจําวน 4 บ่อพัก และทําการลงดินทับหลังท่อ ระยะทางรวม 

45 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.367289 E103.042060 ถึง 

N16.367575 E103.042512 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนนา

ทอง ที� 1/2563 



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านแบก หมู่

ที� 8 ทําการขุดวางท่อ คสล.ไดมิเตอร์ ขนาด 0.3 เมตร จํานวน 80 ท่อน 

พร้อมทําบ่อพัก จํานวน 10 บ่อพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังท่อ 

ระยะทางรวม 90 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.365040 

E103.039027 ถึง N16.365326 E103.038432 ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนนาทอง ที� 7/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 27 ข้อ 41  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านวังนํ�าใส หมู่ที� 11 200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านแบก หมู่

ที� 7 ทําการขุดวางท่อ คสล.ไดมิเตอร์ ขนาด 0.4 เมตร จํานวน 100 ท่อน 

พร้อมทําบ่อพัก จํานวน 10 บ่อพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังท่อ 

ระยะทางรวม 110 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.365478 

E103.042334 ถึง N16.365273 E103.043274 ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนนาทอง ที� 6/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 27 ข้อ 41  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านแบก หมู่ที� 8 150,000 บาท

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 

แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 28 

ข้อ 43 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    

โครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านแบก หมู่ที� 7 200,000 บาท

โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตําบลนาทอง 200,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างโครงการขุดวางท่อพร้อมทําบ่อพัก บ้านวังนํ�าใส 

หมู่ที� 11 ทําการการขุดวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ�ว ชั�นคุณภาพ 8.5 จํานวน 

38 ท่อน พร้อมทําบ่อพัก จํานวน 16 บ่อ และทําการเทคอนกรีตทับหลัง 

ความยาว 160 เมตร สถานที�ดําเนินการ พิกัด N16.377606 E103.056355 

ถึง N16.377122 E103.057758  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

นาทอง ที� 10/2563 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.

2561-2565) หน้า 27 ข้อ 41  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านนาทอง หมู่ที� 9 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก 

บ้านนาทอง หมู่ที� 9 ทําการลงหินคลุกตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.ม. 

และ ปรับเกลี�ยหินคลุกพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที�  เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25 ข้อ 22  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตําบลนา

ทอง ทการปรับเกรดถนนลูกรังในพื�นที�ตําบลนาทอง ความกว้างตาม

สภาพพื�นที� กว้างเฉลี�ย 6 เมตร ยาว 14,600 เมตร พื�นที�รวม 87,600 ตาราง

เมตร  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.

2537 แก้ไข ถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า 

24 ข้อ 13  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทัพม้า หมู่ที� 2 50,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที� 4 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก 

บ้านดอนหัน หมู่ที� 4 ทําการลงหินคลุกตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.ม. 

และ ปรับเกลี�ยหินคลุกพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที�  เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 ข้อ 17  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที� 10 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินลูกรัง 

บ้านดอนหัน หมู่ที� 10 ทําการลงหินลูกรังตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.

ม. และ ปรับเกลี�ยหินลูกรังพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที� เป็นไปตาม 

พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25 ข้อ 23  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินลูกรัง 

บ้านทัพม้า หมู่ที� 2 ทําการลงหินลูกรังตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.ม. 

และ ปรับเกลี�ยหินลูกรังพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที�  เป็นไปตาม 

พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 ข้อ 15  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทัพม้า หมู่ที� 6 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก 

บ้านทัพม้า หมู่ที� 6 ทําการลงหินคลุกตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.ม. 

และ ปรับเกลี�ยหินคลุกพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที� เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25 ข้อ 19  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแบก หมู่ที� 1 50,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแบก หมู่ที� 7 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินลูกรัง 

บ้านแบก หมู่ที� 7 ทําการลงหินลูกรังตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.ม. 

และ ปรับเกลี�ยหินลูกรังพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที� เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 ข้อ 20  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินลูกรัง 

บ้านแบก หมู่ที� 1 ทําการลงหินลูกรังตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.ม. 

และ ปรับเกลี�ยหินลูกรังพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที� เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 ข้อ 14  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทอง หมู่ที� 3 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก 

บ้านนาทอง หมู่ที� 3 ทําการลงหินคลุกตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.ม. 

และ ปรับเกลี�ยหินคลุกพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที�  เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 ข้อ 16  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแบก หมู่ที� 8 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก 

บ้านแบก หมู่ที� 8 ทําการลงหินคลุกตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.ม. 

และ ปรับเกลี�ยหินคลุกพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที�  เป็นไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25 ข้อ 21  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังนํ�าใส หมู่ที� 11 50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที� 5 50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินลูกรัง 

บ้านหนองแวง หมู่ที� 5 ทําการลงหินลูกรังตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.

ม. และ ปรับเกลี�ยหินลูกรังพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที� เป็นไปตาม 

พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 24 ข้อ 18  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินลูกรัง 

บ้านวังนํ�าใส หมู่ที� 11 ทําการลงหินลูกรังตามสภาพพื�นที� จํานวน 50 ลบ.

ม. และ ปรับเกลี�ยหินลูกรังพร้อมปรับเกรดตามสภาพพื�นที� เป็นไปตาม 

พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึง ปัจจุบัน 

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 25 ข้อ 24  ตั�งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั�วไป

เพื�อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอเชียงยืน ในการ

ดําเนินงาน ดังนี�

    1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอนหัน หมู่ที� 4 งบประมาณ 60,000 

บาท

    2.  โครงการขยายนเขตไฟฟ้าบ้านทัพม้า หมู่ที� 6 งบประมาณ 200,000 

บาท

    3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแบก หมู่ที� 8 งบประมาณ 50,000 บาท

    4.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนหัน หมู่ที� 10 งบประมาณ 

138,000  บาท

    5.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที� 5 

งบประมาณ 200,000 บาท

   6.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื�อทําการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ภายในที�ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง งบประมาณ 400,000 

บาท ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 526,340 บาท

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอเชียงยืน 1,048,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,048,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,048,000 บาท
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เงินเดือนพนักงาน 203,340 บาท

เพื�อจ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที�ท้องถิ�น พ.ศ.2555 แก้ไขถึงปัจจุบัน  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 215,000 บาท

ค่าใช้สอย 205,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประกอบไป

ด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที�   ค่าจัดซื�อพันธุ์กล้าไม ้ค่าอาหารว่าง 

ค่านํ�ามันและค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 

เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  

แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  เป็นไป

ตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ข้อ  5  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร 

พร้อมปรับปรุงอัตราเงินเดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร 203,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 203,340 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนาประชุมต่างๆ  ตั�งจ่าย

จากเงินรายได้

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 35,000 บาท

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น

พระราชกุล ประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที�   ค่าจัดซื�อ

พันธุ์ปลา ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการ

อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 

และการส่งนักกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.

2561-2565) หน้า 46  ข้อ 7 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 15,000 บาท
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วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินการในการฝึกอบและศึกษาดูงานนอกสถานที�

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาทอง ประกอบไปด้วย ค่าป้าย

โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน

การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื�นที�

จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภา

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึงปัจจุบัน  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์

ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557 และที�แก้ไขเพิ�มเติม  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า  46  ข้อ  5   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืชสมุนไพรในชุมชน 20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ ์Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั�ง

ถังหมึกพิมพ ์(lnk Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที� 

15 มีนาคม 2562 หน้า 18 ข้อ 50 เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี

(พ.ศ.2561-2565) หน้า85 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาทอง 100,000 บาท

งบลงทุน 108,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 8,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น ค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพืชสมุนไพรในชุมชน 

ประกอบไปด้วย ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร และ

ค่าใช้จ่ายอื�นที�จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตาม 

พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขถึง

ปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2557 และที�แก้ไขเพิ�มเติม  

เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 75  ข้อ  6   ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได้

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 100,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื�องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั�งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank 

Printer)

8,000 บาท
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งบกลาง 12,223,606 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเบี�ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2552 เป็นไปตามแผนห้าปี(พ.ศ.

2561-2565)หน้า 49 ข้อ 1 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,037 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที�สุด 

ที� มท 0808.2/ว.4172 ลงวันที� 24 ธันวาคม 2561เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที� 2) พ.ศ.2561 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินเบี�ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี 

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 3 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป

งบกลาง 12,223,606 บาท

เพื�อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงเพาะชํา ทําการก่อสร้างโรงเพาะชํา 

กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พื�นที�ใช้สอย 96 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที�

องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง ที� 12/2563  เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ข้อ 6 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั�วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

เบี�ยยังชีพคนพิการ 1,785,600 บาท

146,124 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในการจ้างงานพนักงานจ้าง 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

12,223,606 บาท

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโรงเพาะชํา 100,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินเบี�ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (ฉบับที� 2) พ.ศ.2559 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)หน้า 49 ข้อ 2 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั�วไป

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,494,400 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื�อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพท้องถิ�นระดับตําบล 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื�องการกําหนด

หลักเกณฑ์เพื�อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินงาน

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ�นหรือพื�นที� พ.ศ.

2557 ตามแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า66 ข้อ 1 ตั�งจ่ายจากเงิน

รายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.) 177,445 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ�นระดับตําบล 90,000 บาท

สํารองจ่าย 500,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น เงินสํารองจ่ายกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้

เพื�อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญท้องถิ�น ตั�งจ่ายจากเงินรายได้
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