แผนการดําเนินงานประจําป
พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข อ 27 กําหนดให
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รายจายเพิ่ มเติม งบประมาณจากเงิน สะสม หรือไดรับ แจ งแผนงานและโครงการจากหนว ย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในปงบประมาณ นั้น
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนทอง ถือเปนเรื่องสําคัญที่จะเปนเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดําเนินงานของผูบริหารทองถิ่นให
เป น ไปอย า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น โดยแผนการดํ า เนิ น งานมี จุ ด มุ งหมายเพื่ อ แสดงถึ ง
รายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ของทุกสวนราชการที่ตองดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาคหรือหนวยงานอื่นที่มาดําเนินการในพื้นที่ ทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2564
ขององค การบริ ห ารส วนตํ า บลดอนทอง กอให เกิดความชัดเจนในการปฏิบั ติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานอื่นสามารถจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดําเนินงานประจําป และเพื่อใหการติดตามและประเมิน ผลแผนเมื่อสิ้นปงบประมาณมี
ความสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับ นี้ สําเร็จลงได ดวยความ
รวมมือจากคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการมีสวน
รวมของประชาชนทุกขั้นตอนโดยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนกรอบและแนวทางการ
พัฒนาที่ตรงตอความตองการสามารถพัฒนาใหเกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของแต
ละสวนราชการรวมทั้งสงผลประโยชนตอประชาชนตําบลดอนทอง ในภาพรวมเปนสําคัญตอไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
ตุลาคม 2563

สารบัญ
สวนที่ 1

บทนํา

1. วัตถุประสงคของแผนงานการดําเนินงาน
2. ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
3. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

สวนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ดําเนินการจริงทั้งหมด งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ.01)

สวนที่ 3

1. บัญชีสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ดําเนินการจริงทั้งหมด งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ผด.02)
2. บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ/ระยะเวลาดําเนินงาน ที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ผด.02/1)
3. สรุปขอมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของหนวยงานอื่นที่จะดําเนินการในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

หนา

สวนที่ 1 บทนํา
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1.1 บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตอง จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2561 หมวด 5 ขอ 26 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้นทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนทอง เปนแผนงานที่ไดรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ที่ตองดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ งโครงการ/กิ จ กรรมของหน ว ยราชการส ว นกลาง ส วนภู มิภ าคหรื อ
หนวยงานอื่น ที่จะดําเนินการในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนการนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25612565) ขององคการบริหารสวนตําบลดอนทอง ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตอไป
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การวางแผนดํ า เนิ น งานเป น แผนงานที่ นํ า แผนพั ฒ นามาบริ ห าร (Administrative Plans)
กลาวคื อการพิ จ ารณานํ าโครงการ/กิ จ กรรมจากแผนพั ฒ นาท องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ ได รับ การจัด สรร
งบประมาณใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน หรือเรียกวา (Action
Plans) และสามารถนําการติดตามและประเมินผลดวยตนเองมาใชติดตามการดําเนินงานไดทุกขั้นตอนเรียกวา
Self Assesment Report หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อแสดงถึ งรายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการและกิจ กรรมการพั ฒ นาที่ ดําเนิ น การจริ ง
ทั้งหมดในพื้นที่ประจําปงบประมาณนั้น
2. เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของทุกสวนราชการกําหนดใหทุกโครงการ/กิจกรรมมีขั้นตอน
การปฏิบัติที่มีระยะเวลาแนนอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา
5. เพื่อลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหนวยงาน
ตาง ๆ
6. เพื่อเปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 ข อ 26 และข อ 27 ประกอบกั บ หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอ 26 ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
เก็บรวบรวมขอมูล แผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงขององคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
หนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนทอง
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํารางแผนปฏิบัติ
การโดยพิจารณาจัดหมวดหมูแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโดยมีเคาโครงแผนการ
ดําเนินงาน 2 สวน คือ
- สวนที่ 1 บทนํา
- สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
จากนั้ น คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ทํ าแผนพั ฒ นาองค ก ารบริห ารสว นตํ าบลดอนทองจะนํ าราง
แผนการดํ าเนิ น งาน เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาองค การบริ ห ารสวนตํ าบลดอนทอง เพื่ อพิ จ ารณาแล วเสนอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
หลังจากจัดทํ ารางแผนการดําเนิ น งานประจําปแลว เสร็จ คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดทํ า
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนทอง นํารางแผนการดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริห ารสวนตําบลดอนทอง พิจารณาแลวเสนอนายกองคการบริห ารสวนตําบลดอนทอง ประกาศเปน
แผนการดําเนินงานประจําปตอไป ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานประจําป ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ข อ 27 แผนการดํ าเนิ น งานให จั ด ทํ า แล ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ป ระกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในปงบประมาณนั้น
หากมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ดํา เนิ น การจั ดทํ าแผนการดํ าเนิ น งานประจํ าป (เพิ่ มเติม) ให แลวเสร็จ ภายใน 30 วัน โดยจัดทําเปน แผนการ
ดําเนินงานประจําป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1,2,3
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
ราชการสวนกลาง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล

เสนอรางแผนการดําเนินงานตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล

นายก
องคการบริหารสวนตําบล

อนุมัติรางแผนการดําเนินงาน

ประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําป

ราชการสวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอืน่ ๆ

4
เคาโครงแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สวนที่ 1
-

บทนํา
บทนํา
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 สามารถควบคุ ม การดํ า เนิ น งาน การติ ด ตามการดํ าเนิ น งานและการประเมิ น ผลได อ ย าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ทํ า ให ก ารประสานงานและบู ร ณาการงบประมาณกั บ หน ว ยงานต าง ๆ ในพื้ น ที่ ดํ าเนิ น
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมวา
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด
4. เปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเมื่อสิ้นป
ใหมีความสะดวกมากขึ้น

5

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการคิดเปนรอย
ละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตรแผนงาน
ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวน
งบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแตละ
ยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย
การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
2.2.1 แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด ว ย ยุ ท ธศาสตร แ ต ล ะยุ ท ธศาสตร พ ร อ มแสดงแผนงาน โดยมี ลํ าดั บ ที่ /
โครงการ/รายละเอีย ดของกิจกรรมที่ เกิ ดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/ สถานที่ ดําเนิ นการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง
2.2.2 แบบ ผด.02/1 เปนแบบบัญชีครุภัณฑ/งบประมาณแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด ว ย ยุ ท ธศาสตร แ ต ล ะยุ ท ธศาสตร พ ร อ มแสดงแผนงาน โดยมี ลํ าดั บ ที่ /
โครงการ/รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้น จากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ ดําเนิน การ/หน วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

จํานวน
รอยละของ
หนวยงาน
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร/แนวทาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการพาณิชย

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.7 แผนงานการเกษตร
2.8 แผนงานการพาณิชย
2.9 แผนงานงบกลาง

รวม

รวม

9
-

6.38
-

3,147,000
-

1.59
-

9

6.38

3,147,000

1.59

11
3
4

7.80
2.13
2.84

330,000
80,000
6,644,600

0.17
0.04
3.36

18

12.77

7,054,600

3.56

กองชาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร/แนวทาง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานงบกลาง
รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5.5 แผนงานงบกลาง
5.6 แผนงานการพาณิชย
รวม

แบบ ผด.1
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
รอยละของ
หนวยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
1
4
1
6

0.71
2.84
0.71
4.26

10,000
100,000
300,000
410,000

0.01
0.05
0.15
0.21

2
1
1
4

1.42
0.71
0.71
2.84

236,648
100,000
30,000
366,648

0.12
0.05
0.02
0.19

6
2
3
2
13

4.26
1.42
2.13
1.42
9.22

13,133,432
50,000
300,320
680,000
14,163,752

6.63
0.03
0.15
0.34
7.15

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สป./คลัง

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองชาง

แบบ ผด.1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
รอยละของ
หนวยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร/แนวทาง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานการเกษตร

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเที่ยว
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7.3 แผนงานการเกษตร
7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม

รวม
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร

3

2.13

70,000

0.04

3

2.13

70,000

0.04

1
-

0.71
-

20,000
-

0.01
-

1
54

0.71
38.30

20,000
25,232,000

0.01
12.74

จํานวนโครงการทั้งสิ้นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 141 โครงการ
มีโครงการที่จัดทําตามแผนดําเนินงาน ป 2564 จํานวน 53 โครงการ
จํานวนเงินงบประมาณทั้งสิ้นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 198,009,000 บาท
งบประมาณตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2564 จํานวน 25,212,000 บาท

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายซอยบาน
เสริมเหล็กถนนสายซอยบานนาง
นางสังเวียน นิลละออ บริเวณ
สังเวียน นิลละออ บริเวณหมูที่ 5
หมูที่ 5 บานกองทอง ตําบล
บานกองทง ตําบลดอนทอง อําเภอ
ดอนทอง อําเภอหนองโดน
หนองโดน จังหวัดสระบุรี ขนาด
จังหวัดสระบุรี
ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตารางเมตร
2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายซอยบาน
นายอนันต เพงพินิจ บริเวณ
หมูที่ 4 บานทองยอย ตําบล
ดอนทอง อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายซอยบานนายอนันต
เพงพินิจ บริเวณหมูที่ 4 บานทองยอย
ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี ขนาดถนนกวาง 3.00
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 240 ตร.ม.

งบประมาณ
(บาท)
205,000

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ซอยบานนาง
กองชาง
สังเวียน นิลละออ
บริเวณหมูที่ 5
บานกองทอง

135,000 ซอยบานนายอนันต
เพงพินิจ หมูที่ 4
บานทองยอย

กองชาง

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายฝงบาน นาง
สิน ฟุงสุข หมูที่ 7 บานมา
เชื่อมตอหมูที่ 8 บานดอนทอง
บริเวณหมูที่ 7 บานมาตําบล
ดอนทอง อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายหนาบาน
นายสุชาติ จีบแกว บริเวณ
หมูที่ 2 บานบางระกํา ตําบล
ดอรือว อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายฝงบานนางสิน ฟุงสุข
หมูที่ 7 บานมา เชื่อมตอหมูที่ 8 บาน
ดอนทอง บริเวณหมูที่ 7 บานมา ตําบล
ดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 520 ตร.ม.

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหนาบานนายสุชาติ จีบ
แกว บริเวณหมูที่ 2 บานบางระกํา
ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 920 ตร.ม.

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
345,000 สายฝงบานนางสิน กองชาง
ฟุงสุข หมูที่ 7 บาน
มา เชื่อมตอหมูที่ 8
บานดอนทอง
บริเวณหมูที่ 7 บาน
มา ตําบลดอนทอง
อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

490,000

สายหนาบานนาย
สุชาติ จีบแกว
บริเวณหมูที่ 2 บาน
บางระกํา ตําบล
ดอนทอง อําเภอ
หนองโดน จังหวัด
สระบุรี

กองชาง

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายหนาบาน
นายออด กลอมกูล บริเวณหมูที่
3 บานกระทุมใบมัน ตําบล
ดอนทอง อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายหนาบาน
นายตู สุวรัตน ถึงจุดเชื่อมตอกับ
ตําบลบานกลับ บริเวณหมูที่ 1
บานหนองแร ตําบลดอนทอง
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหนาบาน นายออด กลอม
กูล บริเวณหมูที่ 3 บานกระทุมใบมัน
ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 660 ตร.ม.

งบประมาณ
(บาท)
465,000

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหนาบานนายตู สุวรัตน
ถึงจุดเชื่อมตอกับตําบลบานกลับ บริเวณ
หมูที่ 1 บานหนองแร ตําบลดอนทอง
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ขนาด
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 416 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
1,664 ตารางเมตร

1,250,000

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สายหนาบานนาย
กองชาง
ออด กลอมกูล
บริเวณหมูที่ 3 บาน
กระทุมใบมัน ตําบล
ดอนทอง อําเภอ
หนองโดน จังหวัด
สระบุรี

กองชาง

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหนาบาน
นางไพรัตน เจริญสุข หมูที่ 8
บานดอนทอง อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเปนคากอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหนาบาน นางไพรัตน
เจริญสุข หมูที่ 8 บานดอนทอง อําเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี ขนาดกวาง
10 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
160 ตารางเมตร

งบประมาณ
(บาท)
127,000

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บริเวณหนาบาน
กองชาง
นางไพรัตน เจริญสุข
หมูที่ 8 ตําบล
ดอนทอง อําเภอ
หนองโดน จังหวัด
สระบุรี

8 โครงการติดตั้งประตู เปด-ปด
น้ํา จํานวน 1 จุด บริเวณหนา
บานนายสังวร สาคร หมูที่ 7
บานมา ตําบลดอนทอง อําเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

เพื่อเปนคาติดตั้งประตู เปด - ปด น้ํา
จํานวน 1 จุด บริเวณหนาบานนายสังวร
สาคร หมูที่ 7 บานมา ตําบลดอนทอง
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

65,000

บริเวณหนาบาน
นายสังวร สาคร
หมูที่ 7 บานมา
ตําบลดอนทอง
อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

9 โครงการติดตั้งประตู เปด-ปดน้ํา
จํานวน 1 จุด บริเวณนานาย
ธรรมรงค ดวงทอง หมูที่ 8
บานดอนทอง ตําบลดอนทอง
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

เพื่อเปนคาติดตั้งประตู เปด - ปดน้ํา
จํานวน 1 จุด บริเวณนานายธรรมรงค
ดวงทอง หมูที่ 8 บานดอนทอง ตําบล
ดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี

65,000 บริเวณนานายธรรมรงค กองชาง
ดวงทอง หมูที่ 8 บาน
ดอนทอง ตําบลดอน
ทอง อําเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี

กองชาง

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูง
อายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท.พ.ศ. 2552
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการใหแกผูพิการที่มีสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ของ อปท. พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส ใหแกผูปวยเอดสที่แพทย
ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมึ
ความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาด
ผูอุปการะ ดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,236,800 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

1,336,800 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

18,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในพื้นที่ตําบลดอนทอง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนเงินสมทบใหกับกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลดอนทอง ในอัตรา
ไมนอยกวารอยละสี่สิบตามตารางจัดสรร
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น เขต 4 สระบุรี ประจําป
งบประมาณ 2564

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
53,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเปนคาใชจายในการโครงการปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบาตําบลดอนทอง
ตามโครงการ"สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา"ของ อปท. ตามปณิ
ธานของศาสตราจารยพลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี และแนว
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ของ อปท.

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา ตําบลดอนทอง
ตามโครงการ"สัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ของ อปท.

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการปองกันและระงับโรค
ติดตอ และควบคุมโรคไขเลือด
ออก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเชิญชวน
เผยแพร ประชาสัมพันธ เชน การปองกัน
และระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) และการฉีดพน
หมอกควันเพื่อกําจัดยุงลายพาหนะนํา
โรคไขเลือดออก

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

3 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช
ตาง ๆ เชน คาน้ํายาปองกันโรคไขหวัด
นก คาวัคซีนปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบาพรอมชุดเข็มฉีดยา คาสารเคมี
สําหรับตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ
คาทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควัน
สําหรับลูกน้ํายุงลาย รวมทั้งคาสารกําจัด
แมลงและพาหนะนําโรคอื่น ๆ ฯลฯ

100,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ 1 บานหนองแร ตาม
โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะ
กรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขอื่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1

แบบ ผด.02

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ 2 บานบางระกํา ตาม
โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะ
กรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขอื่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ 3 บานกระทุมใบมัน ตาม
โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะ
กรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขอื่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 3

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ 4 บานทองยอย ตาม
โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะ
กรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขอื่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 4

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ 5 บานกองทอง ตาม
โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะ
กรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขอื่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 5

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 2

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ 6 บานใดใหญ ตาม
โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะ
กรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขอื่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 6

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ 7 บานมา ตามโครงการ
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะ
กรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขอื่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 7

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
หมูที่ 8 บานดอนทอง ตาม
โครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะ
กรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขอื่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 8

แบบ ผด.02
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการสงเสริม สนับสนุน การ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ฯ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ
คนพิการและผูดอยโอกาส ใน
ของประชาชนใหมีรายไดเพียงพอตอการ
ตําบลดอนทอง
ดํารงชีพและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2 โครงการสงเสริม สนับสนุน เพื่อ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาสภา
สนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กและเยาวชนตําบลดอนทอง สภาเด็กและเยาวชน ตําบลดอนทองประจํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท
0816.5/ว 4676 ลว 21 ส.ค. 2560
3 โครงการสงเสริมความเขมแข็ง
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ ฯ เพื่อพัฒนา
ของบทบาทสตรี ในกลุมสตรี
สตรีในดานตาง ๆ เชน การใหความรูเพื่อ
ตําบลดอนทอง ประจําปงบ
การพัฒนาครอบครัว การเสริมสรางสัม
ประมาณ พ.ศ. 2564
พันธภาพที่ดี การปองกันและแกไขปญหา
การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการ
ปองกันและแกไขปญหา การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และการปองกันแกไข
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
การตั้งครรภในวัยรุน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1-8

25,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1-8

25,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 8

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองโดน (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูประสานพลัง
แผนดิน ชุดเฝาระวัง ผูนําหมู
บาน/ชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ผูประสานพลังแผนดิน ชุด
เฝาระวังหมูบาน ผูนําชุมชน/ชุมชนป
2564 อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
กิจกรรม: อบรมใหความรูตามแผนยุทธ
ศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด ตามหนังสืออําเภอหนองโดน ที่ สบ
1018/ว 1667 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2563

45,000

อําเภอหนองโดน

สํานักปลัด

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองโดน (โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ป 2564
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี กิจกรรม
การจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณ
เพื่อคนหาผูเสพ ผูติดยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด ตามหนังสืออําเภอหนองโดน ที่ สบ
1018/ว1667 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2563

25,000

อําเภอหนองโดน

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองโดน โครงการรณรงคเพื่อ
ตอตานยาเสพติด

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงค
เพื่อตอตานยาเสพติด ประจําป 2564
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี กิจกรรม
การรณรงคประชาสัมพันธและสรางจิต
สํานึก ตามยุทธศาสตรการปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติดตามหนังสืออําเภอ
หนองโดน ที่ สบ 1018/ว 1667 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมสนับ
สนุนการสรางความปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยจัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวน
รวมในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อพิทักษรักษาไวซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย
รวมจิดใจของประชาชนชาวไทย ทั้งชาติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อําเภอหนองโดน สํานักปลัด

25,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

แบบ ผด.02
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการสนับสนุน สงเสริมการ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับ
พัฒนาศักยภาพศูนยปฏิบัติการ สนุน สงเสริม การพัฒนาศักยภาพศูนย
อปพร.ในการดําเนินการปองกัน ปฏิบัติการ อปพร.ในการดําเนินการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
เทศกาลสําคัญตาง ๆ และ
สําคัญตาง ๆ และมาตรการในการรักษา
มาตรการในการรักษาความปลอด ความปลอดภัย
ภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

3.3 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 สํารองจาย

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โรค
ติดตอ ไฟปา หมอกควันและรวมถึงภัยพิบัติ
อื่น ๆ หรือใชจายกรณีจําเปนเพื่อการซอม
แซมปรับปรุงทรัพยสินสิ่งกอสรางที่ชํารุด
เสียหายในระหวางป โดยไมไดคาดหมาย
ไวเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวม ตลอดจนโครงการ
เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนตาม
ที่ผูบริหารเห็นสมควรเหมาะสม

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
300,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - หมูที่ 8
กองคลัง
กองชาง

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการสืบสานงานประเพณี
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสืบสาน
สงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ งานประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 พื้นที่ตําบลดอนทอง สํานักปลัด
หมูที่ 1 - 8

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

แบบ ผด.02
4.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 คาอาหารเสริม (นม)

2 อุดหนุนโรงเรียนวัดสวางอารมณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดสวางอารมณ หมูที่ 5 ตําบล
ดอนทอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคการศึกษา
ที่ 2/2563 และภาคการเรียนที่ 1/2564
จํานวน 40 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
ตอคนตอวัน เปนเวลา 260 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816
.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 63

งบประมาณ
(บาท)
76,648

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวางอารมณ
บานกองทอง หมูที่ 5 ตําบลดอนทอง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ
ภาคการเรียนที่ 1/2564 จํานวน 40 คน
ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคนตอวัน เปน
เวลา 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาด
ไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 63

160,000

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนวัดสวาง สํานักปลัด
อารมณ

โรงเรียนวัดสวาง
อารมณ

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
5.1 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ในอัตรารอยละหา พรอมหักคา
ตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป สงเปนเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533

งบประมาณ
(บาท)
130,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน
ประจําป พ.ศ. 2564 ในอัตรารอยละ 0.2
ของคาจางโดยประมาณทั้งป เพื่อคุมครอง
ใหแกลูกจางตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

10,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

3 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
ราชการสวนทองถิ่น (กบท.) โดยคํานวณ
อัตรารอยละ 1 จากประมาณการรายรับ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเวนพันธบัตร
เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน (ไมตองนํามาคํานวณ)

160,320

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

แบบ ผด.02
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เงินเดือนฝายการเมือง
เงินเดือนนายก/รองนายก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับนายก อบต.
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 20,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับ รองนายก อบต.
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 11,220 บาท
(จํานวน 2 ราย )

งบประมาณ
(บาท)
514,080

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก อบต. จํานวน 12 เดือน ๆ ละ
1,750 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง
รองนายก อบต. จํานวน 12 เดือน ๆละ
1,760 บาท (จํานวน 2 ราย)

42,120

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,750 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรองนายก
อบต. จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,760 บาท
(จํานวน 2 คน)

42,120

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก
ปรึกษานายเทศมนตรี/นายก อบต. อบต.จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,200 บาท

งบประมาณ
(บาท)
86,400

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับประธานสภา
อบต. จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 11,220
บาท รวมเปนเงิน 134,640 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับรองประธาน
สภา อบต. จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,180
บาท รวมเปนเงิน 110,160 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
จํานวน 13 คน ๆ ละ 7,200 บาท จํานวน
12 เดือน รวมเปนเงิน 1,123,200 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,200 บาท รวม
เปนเงิน 86,400 บาท

1,454,400

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

6 เงินเดือนฝายประจํา
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปใหกับพนักงานสวนตําบลของ
สํานักปลัด จํานวน 8 อัตรา

3,384,300

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

7 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ คาครองชีพ
ชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ฯ

84,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 เงินประจําตําแหนง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับ
พนักงานสวนตําบล ในตําแหนงปลัด อบต.
รองปลัด อบต. และหัวหนาสํานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)
168,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

9 คาจางลูกจางประจํา

เพื่อจายเปนคาจางใหกับลูกจางประจํา
ของสํานักปลัด จํานวน 2 อัตรา

414,360

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

10 คาตอบแทนพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจในสํานักปลัด จํานวน 4 อัตรา

561,600

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

11 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจสํานักปลัด จํานวน
4 อัตรา

45,420

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

12 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปใหกับพนักงานสวนตําบล
ของกองคลัง จํานวน 3 อัตรา

1,086,420

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

13 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิการศึกษาใหกับพนักงานสวน
ตําบล

25,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

14 เงินประจําตําแหนง

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับ ผอ.
กองคลัง จํานวน 12 เดือน

42,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 คาตอบแทนพนักงานจาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจในกองคลัง จํานวน 2 อัตรา

16 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจของกองคลังจํานวน
2 อัตรา

17 เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเดือนประจําป
ใหกับพนักงานสวนตําบลของกองชาง จํานวน
3 อัตรา

18 เงินประจําตําแหนง

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

19 คาตอบแทนพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปในกองชาง
จํานวน 5 อัตรา

20 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให
กับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป จํานวน 5 อัตรา

งบประมาณ
(บาท)
349,680

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

1,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

1,182,060

อบต.ดอนทอง

กองชาง

84,000

อบต.ดอนทอง

กองชาง

649,560

อบต.ดอนทอง

กองชาง

57,420

อบต.ดอนทอง

กองชาง

หนวยงาน

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
21 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน เพื่อจายเปน คาตอบแทนคณะกรรมการเปด
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน ซอง คณะกรรมการตรวจการจาง และคณะ
ทองถิ่น
กรรมการอื่น ๆ ที่มีคําสั่งและมีสิทธิไดรับ ฯ
คาตอบแทนผูมาชวยราชการในองคการ
บริหารสวนตําบล คาปวยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจาก
ผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกจาย
พ.ศ. 2562
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
60,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

120,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

หนวยงาน

22 คาเชาบาน

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบาน
ของพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิไดรับ

23 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาบํารุงการศึกษา
ของบุตรใหแก ผูบริหาร ฯ และพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ ฯ

50,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

24 คาโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปด
ประกาศ การจางทําโปสเตอร การบันทึก
ภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป
ถาย การจางโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
เผยแพรกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

25,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 คาจางเหมาบริการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจาง
เหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใด เชนคาจาง
ฉีดยาปองกันโรคไขหวัดนก ไขเลือดออก
พิษสุนัขบา จางเหมาคนงาน อบต. จัดทํา
ปายประชาสัมพันธ จางเหมาประเมินองคกร
พนหมอกควัน และคาจางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เปนกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้

งบประมาณ
(บาท)
400,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

26 คาเชาเครื่องถายเอกสาร

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารที่เกี่ยว
กับการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนทอง

80,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

27 คาเชาทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสินรวมถึงเงินที่ตอง
จายพรอมกับการเชาทรัพยสินไดแก คาเชาที่
(บอน้ําดิบ) เพื่อใชในการผลิตน้ําประปาผิวดิน
ของ อบต.

65,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

28 คาธรรมเนียมและลงทะเบียน
ตาง ๆ

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ

25,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

29 คารับวารสาร

เพื่อจายเปนคารับวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการทํา
พ.ร.บ.รถยนตตาง ๆ ของ อบต.

30,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงรับรองบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม/นิเทศงานใน
อบต. ตลอดจนงานในกิจการของสภา อบต.
และคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พิธี
เปด ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
25,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

31 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พักและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภา อบต.
เลขานุการ ประธานสภาอบต. สมาชิกสภา
อบต. นายก อบต. เลขานุการนายก อบต.
และพนักงานสวนตําบล

50,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

300,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

32 คาใชจายในการเลือกตั้ง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดอีกทั้งการให
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณ
รงค การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิและหนาที่ ตามหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
33 โครงการจัดงานวันสําคัญของทาง เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวัน
ราชการ
สําคัญ เชน วันปยะมหาราช วันเฉลิมพระชน
มพรรษา ฯ งานเกี่ยวกับการปกปองสถาบัน
การเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ ฯลฯ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

34 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศตําบลดอนทอง

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ และเพื่อ
สรางการรับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการ
บริหารจัดการขอมูลขาวสาร การเผยแพร
ขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ บริการติด
ตอสอบถาม ติดตามการรับแจงและประชา
สัมพันธงานกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.

20,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

36 โครงการสงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพใหความรูแกคณะ
ผูบริหารและสมาชิกสภาอบต.
ประจําปงบประมาณ 2564

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให
ความรูแกคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.
ประจําปงบประมาณ 2564

10,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

37 โครงการสงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพใหความรูแกพนัก
งานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ของ อบต. ประจําป
2564

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให
ความรูแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ของ อบต. ประจําป
2564

10,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพยสิน และครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สรางตาง ๆ

งบประมาณ
(บาท)
40,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

39 วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
ของ อบต. เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ ตรายาง ซอง น้ําดื่ม โตะ ตู เกาอี้
ฯลฯ

80,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

40 วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณไฟฟา ใช
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนทอง เชน สายไฟ หลอดไฟ ฟวส ปลั๊กไฟ
ฯลฯ

100,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

41 วัสดุงานบานงานครัว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุปกรณงานบาน
งานครัว เชน จาน น้ําดื่ม ถัง ไมกวาด สบู
ผงซักฟอก ถุงมือ กาแฟ ฯลฯ

24,492

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับงานกอสราง
เชน ไม สึ ปูน หิน ทราย ตะปู ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

43 วัสดุยานพาหนะและขนสง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆของรถ
บรรทุกน้ํา รถยนตสวนกลาง และรถจักรยาน
ยนตใชในสํานักงาน เชน เปนคาแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน สายไมล ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน น็อต และสกูร ตลอดจนวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับยานพาหนะและขนสง

40,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

44 วัสดุซื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น
ของรถยนต รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ํา

200,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

45 วัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับการโฆษณา
และเผยแพร เชนโปสเตอร แผนปาย สี แปรง
ทาสี การลางอัดขยายรูป ฯลฯ

25,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

42 วัสดุกอสราง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

แบบ ผด.02
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 วัสดุคอมพิวเตอร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสก โปรแกรม หมึกปริ๊นเตอร ฯลฯ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

47 วัสดุอื่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นใดที่จําเปนเพื่อใช
ประโยชนในการบริหารงานของ อบต.

10,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

48 คาไฟฟา

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล และไฟฟาสาธารณะ

250,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

49 คาบริการโทรศัพท

เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนทอง

10,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

50 คาบริการไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณี
ยากร คาลงทะเบียนจดหมาย และอื่น ๆ ฯลฯ

5,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

51 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อ
สารอื่น ๆ

60,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานของ
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได

งบประมาณ
(บาท)
60,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล

25,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

54 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราช
การในและนอกราชอาณาจักร คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนในการฝกอบรม อบรม
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ

30,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

55 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
พัฒนารายได การเงินการคลัง การพัสดุประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

50,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

56 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มศักยภาพการบันทึกบัญชี ดวย
ระบบคอมพิวเตอร (E-LAAS)
ประจําปงบประมาณ 2564

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความ
รูแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางตาม
ภารกิจ ในการบันทึกบัญชีดวยระบบคอม
พิวเตอร (e-laas) ประจําปงบประมาณ
2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

30,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

52 คาเชาบาน

53 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
หนวยงาน

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุง ซอม
50,000
แซมทรัพยสินและครุภัณฑตาง ๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปริ๊นเตอร ฯลฯ

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

58 วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ
เชนใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี กระดาษ แฟม
ปากกา ฯลฯ

30,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

59 วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสก โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ

25,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

60 คาบริการไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาไปรษณียคาซื้อดวงตราไปรษณี
ยากร คาลงทะเบียนจดหมาย และอื่น ๆ ฯลฯ

10,000

อบต.ดอนทอง

กองคลัง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

57 คาบํารุงรักษาและซอมแซม

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
หนวยงาน

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือ คาเชาซื้อบานของ
60,000
พนักงานสวนตําบล

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

62 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล

อบต.ดอนทอง

กองชาง

63 คาจางเหมาบริการ

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ คาจางเหมาบริการใหผูรับจาง จาง
เหมาบริการทําอยางหนึ่งอยางใด เชน คาจาง
เหมากําจัดวัชพืชในตําบลดอนทอง คาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจ
หนาที่ของ อบต.

อบต.ดอนทอง

กองชาง

อบต.ดอนทอง

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

61 คาเชาบาน

64 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราช
การในและนอกราชอาณาจักร คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนในการฝกอบรมสัมมนาตาง ๆ
ของพนักงานสวนตําบล คาเบี้ยเลี้ยง คาเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล

25,000

30,000

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง
หนวยงาน

แบบ ผด.02
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซอม
แซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

66 วัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กาว
แบบพิมพ ตรายาง ฯลฯ

20,000

อบต.ดอนทอง

กองชาง

67 วัสดุกอสราง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับใชในงาน
กอสรางตาง ๆ เพื่อดําเนินการเอง เชน ไม สี
อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ลูกรัง ฯลฯ

100,000

อบต.ดอนทอง

กองชาง

68 วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสก โปรแกรม หมึกพิมพ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

20,000

อบต.ดอนทอง

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

65 คาบํารุงรักษาและซอมแซม

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง
หนวยงาน

แบบ ผด.02
5.3 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 วัสดุอื่น

2 คาไฟฟา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
เพื่อจายเปนคามิเตอรน้ํา ไฟฟา หัวเชื่อม วาลว
200,000
ปด - เปด ทอประปา ขอตอประปา กาวยาง
ทรายกรอง สารดับกลิ่น ปูนขาว ฯลฯ ที่ใช
สําหรับกิจการประปา และวัสดุอื่น ๆที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ดอนทอง

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในกิจการ
ประปาขององคการบริหารสวนตําบลดอนทอง

อบต.ดอนทอง

480,000

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง
หนวยงาน

กองชาง

แบบ ผด.02
5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 โครงการสเสริม สนับสนุน การจัด เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชา
25,000
ทําแผนชุมชน ประจําปงบ
คมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สราง
ประมาณ 2564
เครือขายองคกรหชุมชนและสนับสนุน การขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูล
มาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐ
ดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอ กิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับหมูบาน ตาม
เพียงประจําปงบประมาณ 2564 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครง
การอันเนื่องจากพระราชดําริ

อบต.ดอนทอง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

25,000

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผน เพื่อจัดกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรน้ําและ
25,000
ดิน"
ปาไม สรางจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรม
ชาติ

2 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
รักษพื้นที่สีเขียว เพื่อคุมครอง ดูแล
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ควบคุมและลดมลพิษ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการทองถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว ฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0810
.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่
4 เมษายน 2562

25,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

3 โครงการสนับสนุนศูนยบริการและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการบริหาร
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
จัดการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบลดอนทอง ประจําป การเกษตร ประจําตําบลดอนทอง
งบประมาณ 2564

20,000

อบต.ดอนทอง

สํานักปลัด

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการ พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเที่ยว
7.1 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 โครงการสงเสริม สนับสนุนโครง เพื่อคุมครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
20,000
การอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง และสิ่งแวดลอม ควบคุมและลดมลพิษ เปน
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ มิตรกับสิ่งแวดลอม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
เทพรรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม
ราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2558 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
พ.ศ. 2564
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ดอนทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
หนวยงาน

