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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลดอนทอง
อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,232,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,011,292 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,796,800 บาท

รวม

2,139,120 บาท

จานวน

514,080 บาท

จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
1. นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
ดือนละ 20,400 บาท รวม ป็น งิน 244,800 บาท
2. รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 คน ๆ ละ
11,220 บาท จานวน 12 ดือน รวม ป็น งิน 269,280
บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)

งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
1. นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
ดือนละ 1,750 บาท รวม ป็น งิน 21,000 บาท
2. รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 คน ๆ ละ880
บาท จานวน 12 ดือน รวม ป็น งิน 21,120 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)

น้า : 2/45

วันที่พิมพ : 7/4/2564 14:09:10

งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
1. นาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
ดือนละ 1,750 บาท รวม ป็น งิน 21,000 บาท
2. รองนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 2 คน ๆ ละ880
บาท จานวน 12 ดือน รวม ป็น งิน 21,120 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
งินคาตอบแทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตาบล
ลขาน ารนาย องค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
ดือนละ 7,200 บาท รวม ป็น งิน 86,400 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
1. ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
ดือนละ 11,220 บาท รวม ป็น งิน 134,640 บาท
2. รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
ดือนละ 9,180 บาท รวม ป็น งิน 110,160 บาท
3. มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล 13 คน ๆ ละ
7,200 บาท จานวน 12 ดือน รวม ป็น งิน 1,123,200
บาท
4. ลขาน าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล จานวน 12 ดือน
ดือนละ 7,200 บาท รวม ป็น งิน 86,400 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)

จานวน

42,120 บาท

จานวน

86,400 บาท

จานวน

1,454,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,657,680 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

3,384,300 บาท

ประ ภท งิน ดือนพนั งาน
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งิน ดือน และ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี
ใ ้ ับพนั งาน วนตาบลของ านั ปลัด จานวน 8 อัตรา
ดังนี้
1. ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
2. รองปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
3. ัว น้า านั ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล
4. นั ทรัพยา รบคคล
5. นั วิ คราะ นโยบายและแผน
6. นั พัฒนาชมชน
7. จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
8. จ้าพนั งานธร าร
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

84,000 บาท

ประ ภท งิน พิ่มตาง ๆ
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น
1. คาตอบแทนราย ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้รับ
2. คาครอบชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิได้รับ
3. งิน พิ่มตามคณวฒิ ารศึ ษาใ ้แ พนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ
ได้รับ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
งินประจาตาแ นง
จานวน

168,000 บาท

ประ ภท งินประจาตาแ นง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้ ับพนั งาน วนตาบล
ในตาแ นง ปลัดองค า รบริ าร วนตาบล รองปลัดองค าร
บริ าร วนตาบล และ ัว น้า านั ปลัดองค ารบริ าร วน
ตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)

น้า : 4/45

วันที่พิมพ : 7/4/2564 14:09:11

คาจ้างล จ้างประจา

จานวน

414,360 บาท

คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

561,600 บาท

ประ ภท คาตอบแทนพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ
ใน านั ปลัด จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
2. ผ้ชวย จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
3. พนั งานขับรถยนต
4. ผ้ชวยนั วิ คราะ นโยบายและแผน
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

45,420 บาท

ประ ภท คาจ้างล จ้างประจา
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น คาจ้างใ ้ ับล จ้างประจา ของ านั ปลัด
จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. จ้าพนั งานธร าร
2. ภารโรง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)

ประ ภท งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจของ านั ปลัด อบต. จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร
2. ผ้ชวย จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
3. พนั งานขับรถยนต
4. ผ้ชวยนั วิ คราะ นโยบายและแผน
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

2,214,492 บาท

รวม

230,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

ประ ภท คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนตอ
องค ารบริ าร วนตาบลดอนทอง ตั้งไว้ 60,000 บาท
พื่อจาย ป็น
1. ประ ภท คาตอบแทนคณะ รรม าร ปิดซอง และ
ตรวจ ารจ้าง และคณะ รรม ารอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งไว้
20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม าร
ปิดซอง คณะ รรม ารตรวจรับงานจ้าง และคณะ รรม าร
อื่น ฯลฯ ที่มีคา ั่งแตงตั้งและมี ิทธิได้รับคาตอบแทน ฯ
2.ประ ภท คาตอบแทนผ้มาชวยปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนตอองค ารบริ าร วนตาบลดอนทอง ตั้งไว้
20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้ ับผ้มาชวย
ราช าร ในองค ารบริ าร วนตาบลดอนทอง
3. ประ ภท คาตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่น ที่มี ิทธิ
ได้รับคาตอบแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคา
ป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ นน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดแลผ้ งอายที่มีภาวะพึ่งพิงจา
ผ้บริ ารท้องถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
อา า มัครบริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
และ าร บิ คาใช้จาย พ.ศ. 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)

คา ชาบ้าน
ประ ภท คา ชาบ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน รือคา ชาซื้อบ้านของพนั งาน
วนตาบลผ้มี ิทธิ ได้รับ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
ประ ภท งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ตั้งไว้ 50,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคาบารง ารศึ ษาของบตรใ ้แ
ผ้บริ าร ฯ และพนั งาน วนตาบล ที่มี ิทธิได้รับ งิน
ชวย ลือ ฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาโฆษณาและ ผยแพร
คาโฆษณาและ ผยแพร ตั้งไว้ 25,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาทาป้าย รือแผงปิดประ าศ
ารจ้างทาโป ตอร ารบันทึ ภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน
คาล้างอัดขยายรปถาย ารจ้างโฆษณา ประชา ัมพันธ
และ ผยแพร ิจ ารขององค ารบริ าร วนตาบล ใน ื่อ
ประ ภทตาง ๆ ชน วิทย ระจาย ียง โทรทัศน นัง ือ
พิมพ วาร าร แผนพับ ป้ายประชา ัมพันธ ิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
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คาจ้าง มาบริ าร

จานวน

400,000 บาท

คาจ้าง มาบริ าร ตั้งไว้ 400,000 บาท พื่อจาย ป็น
คาจ้าง มาบริ าร ใ ้ผ้รับจ้าง มาทา ารอยาง นึ่ง อยางใด
ชน คาจ้าง มาฉีดยาป้อง ันโรคไข้ วัดน ไข้ ลือดออ
พิษ นัขบ้า จ้าง มาคนงานจดมาตรวัดน้า จ้าง มาคนงาน
็บคาน้าประปา จ้าง มาแมบ้าน จ้าง มาคนงานดแลต้นไม้
และ วน ยอม จ้าง มาโฆษณาและ ผยแพร จัดทาป้าย
ประชา ัมพันธ และ ื่อ ิ่งพิมพตาง ๆ จ้าง มาประ มิน
องค ร จ้าง มาพน มอ ควัน จ้าง มาดแลและซอมแซม
ไฟฟ้า าธารณะ คาบริ าร าจัดปลว คาล้างอัดฉีดรถยนต
คาจ้าง มาจัดทาของขวัญ รือของที่ระลึ ตาง ๆ และ
คาจ้าง มา ารวจ ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว ( นัขและแมว)
คาจ้าง มาอื่น ๆ ฯลฯ ที่ ป็น ิจ ารในอานาจ น้าที่
ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
คา ชา ครื่องถาย อ าร

จานวน

80,000 บาท

คา ชา ครื่องถาย อ าร ตั้งไว้ 80,000 บาท พื่อจาย ป็น
คา ชา ครื่องถาย อ ารที่ ี่ยว ับ ารดา นินงานขององค าร
บริ าร วนตาบลดอนทอง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
คา ชาทรัพย ิน

จานวน

65,000 บาท

คา ชาทรัพย ิน ตั้งไว้ 65,000 บาท พื่อจาย ป็นคา ชา
ทรัพย ินรวมถึง งินที่ต้องจายพร้อม ับ าร ชาทรัพย ินได้แ
คา ชาที่ดิน (บอน้าดิบ) พื่อใช้ใน ารผลิตน้าประปาผิวดิน
ของ อบต.
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
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คาธรรม นียมและลงทะ บียนตาง ๆ

จานวน

25,000 บาท

คาธรรม นียมและลงทะ บียนตาง ๆ ตั้งไว้ 25,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาธรรม นียม และคาลงทะ บียน ารฝึ อบรม
ารประชม ัมมนาตาง ๆ ของผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภา ฯ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง และล จ้างประจา คา
ธรรม นียม
ป้ายยานพา นะ คาธรรม นียมศาล คาธรรม นียมที่ดิน รือคา
ธรรม นียมใด ๆ ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
คารับวาร าร

จานวน

30,000 บาท

คารับวาร าร ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคารับวาร าร
และ ื่อ ิ่งพิมพตาง ๆ คา บี้ยประ ัน คาใช่จายใน ารทา พ.ร.บ.
รถยนตตาง ๆ ขององค ารบริ าร วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร ตั้งไว้ 25,000 บาท
พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยงรับรองบคคล รือคณะบคคลที่มาตรวจ
ยี่ยม/นิ ทศงานใน อบต.ดอนทอง ตลอดจนงานใน ิจ ารของ
ภาองค ารบริ าร วนตาบล และคาใช้จายในพิธีทางศา นา/
รัฐพิธี พิธี ปิด ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

50,000 บาท

คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ตั้งไว้ 50,000 บาท
า รับ ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่ ี่ยว นื่องใน าร ดินทางไปราช าร ารอบรม ัมมนา
ารประชม ชิงปฏิบัติ ารของประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล ลขาน าร
ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล มาชิ ภาองค าร
บริ าร วนตาบล นาย องค ารบริ าร วนตาบล ลขาน าร
นาย องค ารบริ าร วนตาบลและพนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งาน บริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง

จานวน

300,000 บาท

คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง ตั้งไว้ 300,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้งตามที่คณะ รรม าร
ลือ ตั้ง า นดอี ทั้ง ารใ ้ความรวมมือใน ารประชา
ัมพันธ ารรณรงค ารใ ้ข้อมลขาว ารแ ประชาชนใ ้ทราบถึง
ิทธิ
และ น้าที่ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20
มีนาคม 2563
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
โครง ารจัดงานวัน าคัญของทางราช าร
จานวน

20,000 บาท

โครง ารจัดงานวัน าคัญของทางราช าร ตั้งไว้ 20,000 บาท
พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง ารจัดงานวัน าคัญ ชน วันปิยะ
ม าราช วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ฯ งาน ี่ยว ับ ารป ป้อง
ถาบัน าร ฉลิมพระ ียรติตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
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โครง ารพัฒนาระบบ ทคโนโลยี ระบบ าร น ทศตาบลดอนทอง

จานวน

โครง ารพัฒนาระบบ ทคโนโลยี ระบบ าร น ทศตาบล
ดอนทอง ตั้งไว่ 20,000 บาท พื่อ ป็นคาใช้จายใน
โครง าร ฯ พื่อ ร้าง ารรับร้ ชมชนในระดับพื้นที่
โดยมี ารบริ ารจัด ารข้อมลขาว าร าร ผยแพรข้อมล
ขาว ารผานชองทางตาง ๆ บริ ารติดตอ อบถาม ติดตาม
ารรับแจ้ง และประชา ัมพันธงาน ิจ รรมตาง ๆ ของ
องค ารบริ าร วนตาบล ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ดที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2561
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
โครง าร ง ริม นับ นน ารพัฒนาศั ยภาพใ ้ความร้แ คณะผ้ จานวน
บริ ารและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบลดอนทอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครง าร นับ นน ง ริม ารพัฒนาศั ยภาพใ ้ความร้
แ คณะผ้บริ ารและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง าร
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
โครง าร ง ริม นับ นน ารพัฒนาศั ยภาพใ ้ความร้แ พนั งาน จานวน
วนตาบล ล จ้างประจา และพนั งานจ้าง ขององค ารบริ าร วน
ตาบลดอนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครง าร นับ นน ง ริม ารพัฒนาศั ยภาพใ ้ความร้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา พนั งานจ้างขององค าร
บริ าร วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้
10,000 บาท พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง าร
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)

20,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท
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คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

40,000 บาท

รวม

559,492 บาท

จานวน

80,000 บาท

ประ ภท คาวั ด านั งาน ตั้งไว้ 80,000 บาท พื่อจาย ป็น
คาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ของ อบต
. ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ แบบพิมพ ตรายาง ซอง น้า
ดื่ม โต๊ะ ต่ ้าอี้ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
วั ดไฟฟ้าและวิทย
จานวน

100,000 บาท

รายจาย พื่อปรับปรง บารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
และครภัณฑที่ดินและ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาปรับปรง บารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินและ
ครภัณฑที่ดินและ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ ชน รถบรรท น้า รถยนต
วน ลาง ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องพิมพดีด ครื่องปรับอา าศ
ครื่องปริ๊น ตอร อาคาร ประต น้าตาง ้องน้า ฯลฯ และรวมถึง
คาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินอื่น ๆ ชนวั ดตางๆที่จา ป็น
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

ประ ภทคาวั ดไฟฟ้าและวิทย ตั้งไว้ 100,000 บาท พื่อ
จาย ป็นคาจัดซื้อวั ด อป รณไฟฟ้า ใช้ใน ิจ ารขององค าร
บริ าร วนตาบลดอนทอง ชน ายไฟ ลอดไฟ ฟิว ปลั๊
ไฟ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
วั ดงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อวั ดอป รณงานบ้าน งานครัว ตั้งไว้ 24,492
บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดอป รณงานบ้าน งาน
ครัว ชน จาน น้าดื่ม ถัง ไม้ วาด บ ผงซั ฟอ ถง
มือ าแฟ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ป็น งิน 14,740 บาท ปรา ฏในแผน
งานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ตั้งไว้ 9,752 บาท ปรา ฎใน
แผนงานบริ ารงานทั่วไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00411)

จานวน

24,492 บาท
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วั ด อ ร้าง

จานวน

50,000 บาท

ประ ภทคาวั ด อ ร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท พื่อจาย ป็น
คาจัดซื้อวั ด า รับงาน อ
ร้าง ชน ไม้ ี ปน ิน ทราย ตะป ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
วั ดยานพา นะและขน ง

จานวน

40,000 บาท

ประ ภทคาวั ดยานพา นะและขน ง ตั้งไว้ 40,000
บาท พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดตาง ๆ ของรถบรรท น้า รถยนต
วน ลาง และรถจั รยานยนตใช้ใน านั งาน ชน ป็นคา
แบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน ายไมล ตลับล ปน น้ามัน บร ัว
ทียน น็อต และ ร ตลอดจนวั ดอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับยาน
พา นะและขน ง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

200,000 บาท

ประ ภทคาวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ตั้งไว้ 200,000
บาท พื่อจาย ป็นคาน้ามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามัน
ดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ลอลื่นของรถยนต รถดับ พลิง และรถ
บรรท น้า
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

25,000 บาท

ประ ภทควั ดโฆษณาและ ผยแพร ตั้งไว้ 25,000 บาท พื่อ
จาย ป็นคาจัดซื้อวั ด า รับ ารโฆษณาและ ผยแพร ชน
โป ตอร แผนป้าย ี แปรงทา ี ารล้างอัดขยายรป ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่วไป
งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

ประ ภทคาวั ดคอมพิว ตอร ตั่งไว้ 30,000 บาท พื่อจาย
ป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน แผนดิ โปรแ รม มึ
ปริ๊น ตอร ฯลฯ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
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วั ดอื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

325,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

250,000 บาท

ประ ภทคาไฟฟ้า ตั้งไว้ 250,000 บาท พื่อจาย ป็นคา
ไฟฟ้า า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล และไฟฟ้า
าธารณะ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
คาบริ ารโทรศัพท

จานวน

10,000 บาท

ประ ภทคาโทรศัพท ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใช้
บริ ารโทรศัพทขององค ารบริ าร วนตาบลดอนทอง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

5,000 บาท

ประ ภทคาไปรษณีย ตั้งไว้ 5,000 บาท พื่อจาย ป็นคา
ไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียา ร คาลงทะ บียน
จด มาย และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

60,000 บาท

ประ ภทคาวั ดอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคาจัด
ซื้อวั ดอื่นใดที่จา ป็น พื่อใช้ประโยชนใน ารบริ ารงานของ อบต
.
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
ค่าสาธารณูปโภค

ประ ภทคาบริ ารทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 60,000
บาท พื่อจาย ป็นคา ื่อ ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้ระบบอิน ตอร น็ต และคา ื่อ ารอื่น ๆ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป ร ั บัญชี (00111)
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งานบริหารงานคลัง

รวม

1,814,100 บาท

รวม

1,504,100 บาท

รวม

1,504,100 บาท

จานวน

1,086,420 บาท

ประ ภท งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปี
ใ ้ ับพนั งาน วนตาบลของ องคลัง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผ้อานวย าร องคลัง
2. นั วิชา าร งินและบัญชี
3. จ้าพนั งานพั ด
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งาน บริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

25,000 บาท

ประ ภท งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราว และ งิน พิ่มตาม
คณวฒิ ารศึ ษาใ ้ ับพนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งาน บริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

ประ ภท งินประจาตาแ นง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้ ับผ้อานวย าร อง
คลัง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งาน บริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

349,680 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

ประ ภท คาตอบแทนพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ ับพนั งานจ้างตามภาร ิจใน อง
คลัง ตามตาแ นง ดังนี้
1. ตาแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
2. ตาแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

1,000 บาท

รวม

310,000 บาท

รวม

85,000 บาท

คา ชาบ้าน

จานวน

60,000 บาท

ประ ภท คา ชาบ้าน ตั้งไว้ 60,000 บาท พื่อจาย ป็นคา ชา
บ้าน รือคา ชาซื้อบ้านของพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิ บิ ได้
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งาน บริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

25,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ประ ภท งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาครองชีพชั่วคราวใ ่แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ของ องคลัง จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี
2. ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ประ ภท งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร ตั้งไว้ 25,000 บาท พื่อ
จาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อ
จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในและนอ ราช
อาณาจั ร คาธรรม นียมและคาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม อบรม
ัมมนาตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล รวมถึงคา บี้ย ลี้ยง คา ดิน
ทาง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ
ของพนั งาน วนตาบลและพนั งานจ่างตามภาร ิจ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
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โครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน พื่อพัฒนาองค
จานวน
ความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บภาษี
และพัฒนารายได้ าร งิน ารคลัง ารพั ด ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
โครง ารจัดทาแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน พื่อพัฒนา
องคความร้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด
็บภาษีและพัฒนารายได้ าร งิน ารคลัง ารพั ด ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 50,000 บาท ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารดา นิน ารตามพระราช
บัญญัติ ภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ. 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
โครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร พิ่มศั ยภาพ ารบันทึ บัญชี ด้วย จานวน
ระบบคอมพิว ตอร (E-LAAS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครง ารฝึ อบรม ชิงปฏิบัติ าร พิ่มศั ยภาพ ารบันทึ บัญชี
ด้วย ระบบคอมพิว ตอร (E-LAAS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ
อบรมใ ้ความร้แ พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ใน ารบันทึ บัญชีด้วยระบบคอมพิว ตอร (e-laas)
ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งาน บริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน
ประ ภทรายจาย พื่อบารงรั ษา รือปรับปรง ซอมแซม
ทรัพย ิน ตั้งไว้ 50,000 บาท พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษา รือ
ปรับปรง ซอมแซมทรัพย ินและครภัณฑตาง ๆ ชน ครื่อง
คอมพิว ตอร ครื่องพิมพดีด ครื่องปรับอา าศ ครื่อง
ปริ๊น ตอร ฯลฯ และรวมถึงคาบารงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
อื่น ๆ ชน วั ดตาง ๆ ที่จา ป็น
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
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50,000 บาท

30,000 บาท

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

55,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ประ ภทคาวั ด านั งาน ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อจาย ป็น
คาจัดซื้อวั ด านั งานตาง ๆ ชน ใบ ร็จรับ งิน มด
บัญชี ระดาษ แฟ้ม ปา า ฯลฯ
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานบริ ารงาน
ทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

25,000 บาท

ประ ภทคาวั ดคอมพิว ตอร ตั้งไว้ 25,000 บาท พื่อจาย
ป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน แผนดิ โปรแ รม และอื่น ๆ
ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร ฯลฯ
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

วั ด านั งาน

คาบริ ารไปรษณีย
ประ ภทคาไปรษณีย ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่อจาย ป็นคา
ไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียา ร คาลงทะ บียน
จด มาย และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง ร ั บัญชี (00113)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร นับ นน ง ริม ารพัฒนาศั ยภาพศนยปฏิบัติ าร อป
พร. ใน ารดา นิน ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนในชวง
ทศ าล าคัญตาง ๆ และมาตร ารใน ารรั ษาความปลอดภัย
โครง าร นับ นน ง ริม ารพัฒนาศั ยภาพศนยปฏิบัติ
าร อปพร. ใน ารดา นิน ารป้อง ัน และลดอบัติ ตทางถนน
ในชวง ทศ าล าคัญตาง ๆ และมาตร ารใน ารรั ษาความ
ปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 10,000
บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานรั ษาควา งบภาย
ใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอัคคีภัย (00123)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

236,648 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

76,648 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

76,648 บาท

จานวน

76,648 บาท

คาอา าร ริม (นม)
คาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้ ับนั รียนโรง รียนวัด วาง
อารมณ มที่ 5 ตาบลดอนทอง ตั้งไว้ 76,648 บาท พื่อจาย
ป็นคาใช้จายใน าร นับ นนอา าร ริม (นม) า รับ ด็ นั
รียนโรง รียนวัด วางอารมณ มที่ 5 ตาบลดอนทอง ัง ัด
านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ภาค าร
ศึ ษาที่ 2/2563 และภาค าร รียนที่ 1/2564 จานวน 40 คน ใน
อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน ป็น วลา 260 วัน ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎาคม 2563
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา ร ั
บัญชี (00212)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนโรง รียนวัด วางอารมณ (วัด องทอง) มที่ 5 ตาบลดอน
ทอง
อด นนโรง รียนวัด วางอารมณ (วัด องทอง) มที่ 5 ตาบล
ดอนทอง ตั้งไว้ 160,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน นับ นนคา
อา าร ลางวัน า รับ ด็ นั รียน โรง รียนวัด วางอารมณ บ้าน
องทอง มที่ 5 ตาบลดอนทอง ัง ัด านั งานคณะ รรม าร
ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ภาค าร รียนที่ 2/2563 และภาค
าร รียนที่ 1/2564 จานวน 40 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คนตอวัน ป็น วลา 200 วัน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
ร ฎาคม 2563
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา ร ั บัญชี (00212)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

330,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารป้อง ันและควบคมโรคพิษ นัขบ้า ตาบลดอนทอง ตาม
โครง าร " ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบ้า" ของ
อปท.
โครง ารป้อง ันและควบคมโรคพิษ นัขบ้า ตาบลดอน
ทอง ตามโครง าร " ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัข
บ้า" ของ อปท. ตั้งไว้ 40,000 บาท ตามปณิธานของ
ศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อัคร
ราช มารี รมพระศรี วางควัฒน วรขัติยราชนารี และแนวทาง
โครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ข ของ อปท. โดยถือปฏิบัติ
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 มษายน 2561 และ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
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โครง ารป้อง ันและระงับโรคติดตอ และควบคมโรคไข้ ลือดออ
โครง ารป้อง ันและระงับโรคติดตอ และควบคมโรคไข้ ลือด
ออ ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อจัด ิจ รรมรณรงค ใ ้ความ
ร่ ชิญชวน ผยแพร ประชา ัมพันธ ชน ารป้อง ันและระงับโรค
ติดตอ ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (โควิด - 19) และ ารฉีดพน มอ
ควัน พื่อ าจัดยงลายพา นะนาโรคไข้ ลือดออ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
ค่าวัสดุ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
ประ ภทคาวั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ตั้งไว้ 100,000
บาท พื่อจาย ป็นคา ิ่งของ ครื่องมือ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน คา
น้ายาป้อง ันโรคไข้ วัดน คาวัคซีนป้อง ันและควบคมโรคพิษ
นัขบ้าพร้อมชด ข็มฉีดยา คา าร คมี า รับตรวจ า าร พติด
ในป าวะ คาทรายอะ บท คาน้ายาพน มอ ควัน า รับ าจัด
ล น้ายงลาย รวมทั้งคา าร าจัดแมลงและพา ะนาโรคอื่น ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

30,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

160,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

งินอด นน อ ชน
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 1 บ้าน นองแร ตามโครง าร
พระราชดาริด้าน าธารณ ข
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน นองแร มที่ 1 ตาบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ
รรม าร มบ้าน า รับดา นิน ารตามโครง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ ขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
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อด นนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 2 บ้านบางระ า ตามโครง าร จานวน
พระราชดาริด้าน าธารณ ข
อด นนคณะ รรม าร มบ้านบางระ า มที่ 2 ตาบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ
รรม าร มบ้าน า รับดา นิน ารตามโครง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ ขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 3 บ้าน ระทมใบมัน ตาม
โครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ข
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน ระทมใบมัน มที่ 3 ตาบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ
รรม าร มบ้าน า รับดา นิน ารตามโครง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ ขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 4 บ้านทองย้อย ตามโครง าร
พระราชดาริด้าน าธารณ ข
อด นนคณะ รรม าร มบ้านทองย้อย มที่ 4 ตาบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ
รรม าร มบ้าน า รับดา นิน ารตามโครง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ ขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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อด นนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 5 บ้าน องทอง ตามโครง าร
พระราชดาริด้าน าธารณ ข
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน องทอง มที่ 5 ตาบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ
รรม าร มบ้าน า รับดา นิน ารตามโครง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ ขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 6 บ้านใดใ ญ ตามโครง าร
พระราชดาริด้าน าธารณ ข
อด นนคณะ รรม าร มบ้านใดใ ญ มที่ 6 ตาบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ
รรม าร มบ้าน า รับดา นิน ารตามโครง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ ขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 7 บ้านม้า ตามโครง ารพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ข
อด นนคณะ รรม าร มบ้านม้า มที่ 7 ตาบลดอนทอง ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ รรม าร ม
บ้าน า รับดา นิน ารตามโครง ารพระราชดาริ ด้าน าธารณ
ขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

น้า : 25/45

วันที่พิมพ : 7/4/2564 14:09:11

อด นนคณะ รรม าร มบ้าน มที่ 8 บ้านดอนทอง ตามโครง าร จานวน
พระราชดาริด้าน าธารณ ข

20,000 บาท

อด นนคณะ รรม าร มบ้านดอนทอง มที่ 8 ตาบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้ ับคณะ
รรม าร มบ้าน า รับดา นิน ารตามโครง ารพระราช
ดาริ ด้าน าธารณ ขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
ข งานบริ าร าธารณ ขและงาน าธารณ ขอื่น ร ั
บัญชี (00223)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,308,040 บาท

รวม

1,973,040 บาท

รวม

1,973,040 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,182,060 บาท

ประ ภท งิน ดือนพนั งาน วนตาบล
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับ งิน ดือนประจาปี ใ ้
ับพนั งาน วนตาบลของ องชาง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผ้อานวย าร องชาง
2. ัว น้าฝ่าย อ ร้าง
3. จ้าพนั งาน ารประปา
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งาน บริ ารทั่วไป ี่ยว ับชมชน ร ั บัญชี (00241)
งินประจาตาแ นง

จานวน

84,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ประ ภท งินประจาตาแ นงของพนั งาน วนตาบล
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้ ับพนั งาน วน
ตาบล จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผ้อานวย าร องชาง
2. ัว น้าฝ่าย อ ร้าง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งาน บริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

649,560 บาท

ประ ภท งินคาจ้างพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ ับพนั งานจ้างตามภาร ิจ และ
พนั งานจ้างทั่วไป ใน องชาง จานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร (พนั งานจ้างตามภาร ิจ)
2. ผ้ชวยนายชางโยธา (พนั งานจ้างตามภาร ิจ)
3. คนงานทั่วไป (พนั งานจ้างทั่วไป) จานวน 3 อัตรา
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

57,420 บาท

ประ ภท งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้ ับพนั งาน
จ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 5 อัตรา ได้แ
1. ผ้ชวย จ้าพนั งานธร าร (พนั งานจ้างตามภาร ิจ)
2. ผ่ชวยนายชางโยธา (พนั งานจ้างตามภาร ิจ)
3. คนงานทั่วไป (พนั งานจ้างทั่วไป) จานวน 3 อัตรา
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งาน บริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
งบดาเนินงาน

รวม

335,000 บาท

รวม

85,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

ประ ภท คา ชาบ้าน ตั้งไว้ 60,000 บาท พื่อจาย ป็นคา ชา
บ้าน รือคา ชาซื้อบ้านของพนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งาน บริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

25,000 บาท

ค่าตอบแทน
คา ชาบ้าน

ประ ภท งินชวย ลือ ารศึ ษตร ตั้งไว้ 25,000 บาท พื่อ
จาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
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ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคา
ธรรม นียมและคาลงทะ บียนตาง ๆ คาจ้าง มาบริ ารใ ้ผ้รับ
จ้าง จ้าง มาบริ ารทาอยาง นึ่งอยางใด ชน คาจ้าง มา าจัด
วัชพืชในตาบลดอนทอง คาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ ฯลฯ ที่ ป็น
ิจ ารอยในอานาจ น้าที่ของ อบต.
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อ
จาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในและนอ ราช
อาณาจั ร คาธรรม นียมและลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา
ตาง ๆ ของพนั งาน วนตาบล คา บี้ย ลี้ยง คา ดินทาง คา
พา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ป็น ฯลฯ ของ
พนั งาน วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
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คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

140,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ประ ภทคาวั ด านั งาน ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็น
คาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ าว แบบพิมพ ตรายาง ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
วั ด อ ร้าง
จานวน

100,000 บาท

คาปรับปรงบารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน ครภัณฑที่ดิน
และ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท พื่อจาย ป็นคาบารง
รั ษา รือปรับปรงซอมแซมทรัพย ิน ครภัณฑที่ดินและ ิ่ง อ
ร้างตาง ๆ ที่อยในความรับผิดชอบ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ชน รถยนต วน ลาง รถบรรท น้า อน ประ งค รถ
จั รยานยนต ครื่องคอมพิว ตอร ครื่องพิมพดีด ครื่องปรับ
อา าศ ครื่องปริ๊น ตอร ครื่องปมน้า ไฟฟ้า
าธารณะ ป้าย ถนน ะพาน ฯลฯ และรวมถึงคาบารงรั ษา รือ
ซอมแซมทรัพย ินอื่น ๆ ชน คาวั ดตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

ประ ภทคาวั ด อ ร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท พื่อจาย ป็นคา
จัดซื้อวั ด า รับใช้ในงาน อ ร้างตาง ๆ พื่อดา นิน าร
อง ชน ไม้ ี อิฐ ิน ทราย ตะป ล รัง ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
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วั ดคอมพิว ตอร
ประ ภทคาวั ดคอมพิว ตอร ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย
ป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน แผนดิ โปรแ รม มึ
พิมพ และอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร ฯลฯ
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชมชน ร ั
บัญชี (00241)
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

20,000 บาท

รวม

3,147,000 บาท

รวม

3,147,000 บาท

รวม

3,147,000 บาท

จานวน

205,000 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายซอยบ้าน นาง
ัง วียน นิลละออ บริ วณ มที่ 5 บ้าน องทอง ตาบลดอนทอง
อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายซอย
บ้าน นาง ัง วียน นิลละออ บริ วณ มที่ 5 บ้าน อง
ทอง ตาบลดอนทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี ขนาดถนน
ว้าง 3.00 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลง
ล รังไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 360 ตาราง
มตร งบประมาณ 205,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายซอยบ้าน นาย
จานวน
อนันต พงพินิจ บริ วณ มที่ 4 บ้านทองย้อย ตาบลดอนทอง
อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายซอย
บ้านนายอนันต พงพินิจ บริ วณ มที่ 4 บ้านทองย้อย ตาบล
ดอนทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี ขนาดถนน
ว้าง 3.00 มตร ยาว 80 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลงล รัง
ไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 240 ตาราง
มตร งบประมาณ 135,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)

135,000 บาท
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายฝ่งบ้าน นาง ิน จานวน
ฟ้ง ข มที่ 7 บ้านม้า ชื่อมตอ มที่ 8 บ้านดอนทอง บริ วณ มที่ 7
บ้านม้า ตาบลดอนทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน ายฝ่ง
บ้าน นาง ิน ฟ้ง ข มที่ 7 บ้านม้า ชื่อมตอ มที่ 8 บ้านดอน
ทอง บริ วณ มที่ 7 บ้านม้า ตาบลดอนทอง อา ภอ นอง
โดน จัง วัด ระบรี ขนาดถนน ว้าง 4.00 มตร ยาว 130
มตร นา 0.15 มตร พร้อมลงล รังไ ลทางตาม ภาพ
พื้นที่ รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 520 ตาราง มตร งบ
ประมาณ 345,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน าย น้าบ้าน นาย
ชาติ จีบแ ้ว บริ วณ มที่ 2 บ้านบางระ า ตาบลดอนทอง
อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี

จานวน

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน าย น้า
บ้านนาย ชาติ จีบแ ้ว บริ วณ มที่ 2 บ้านบางระ า ตาบลดอน
ทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี ขนาดถนน ว้าง 4.00
มตร ยาว 230 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลงล รังไ ล
ทางตาม ภาพพื้นที่ รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 920 ตาราง มตร งบ
ประมาณ 490,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน าย น้าบ้าน นาย
จานวน
อ๊อด ลอม ล บริ วณ มที่ 3 บ้าน ระทมใบมัน ตาบลดอนทอง
อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน าย น้า
บ้าน นายอ๊อด ลอม ล บริ วณ มที่ 3 บ้าน ระทมใบมัน ตาบล
ดอนทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี ขนาดถนน
ว้าง 3.00 มตร ยาว 220 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลง
ล รังไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 660 ตาราง
มตร งบประมาณ 465,000 บาท
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)

345,000 บาท

490,000 บาท

465,000 บาท
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน าย น้าบ้านนายต๋ จานวน
วรัตน ถึงจด ชื่อมตอ ับตาบลบ้าน ลับ บริ วณ มที่ 1 บ้าน นอง
แร ตาบลดอนทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ถนน าย น้า
บ้านนายต๋ วรัตน ถึงจด ชื่อมตอตาบลบ้าน ลับ บริ วณ มที่ 1
บ้าน นองแร ตาบลดอนทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด
ระบรี ขนาดถนน ว้าง 4.00 มตร ยาว 416 มตร นา 0.15
มตร พร้อมลงล รังไ ลทางตาม ภาพพื้นที่ รือมีพื้นที่ไมน้อย
วา 1,664 ตาราง มตร งบประมาณ 1,250,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)
โครง าร อ ร้างลานคอน รีต ริม ล็ บริ วณ น้าบ้าน นางไพ จานวน
รัตน จริญ ข มที่ 8 บ้านดอนทอง ตาบลดอนทอง อา ภอ นอง
โดน จัง วัด ระบรี
โครง าร อ ร้างลานคอน รีต ริม ล็ บริ วณ น้า
บ้าน นางไพรัตน จริญ ข มที่ 8 บ้านดอนทอง ตาบลดอน
ทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี ขนาด ว้าง 10
มตร ยาว 16 มตร นา 0.15 มตร พร้อมลงล รังไ ล
ทางข้างละ 0.50 มตร รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 160 ตาราง
มตร งบประมาณ 127,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)
โครง ารติดตั้งประต ปิด - ปิด น้า จานวน 1 จด บริ วณ น้าบ้าน จานวน
นาย ังวร าคร มที่ 7 บ้านม้า ตาบลดอนทอง อา ภอ นอง
โดน จัง วัด ระบรี
โครง ารติดตั้งประต ปิด-ปิดน้า จานวน 1
จด บริ วณ น้าบ้านนาย ังวร าคร มที่ 7 บ้านม้า ตาบล
ดอนทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี งบ
ประมาณ 65,000 บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)
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65,000 บาท
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โครง ารติดตั้งประต ปิด - ปิดน้า จานวน 1 จด บริ วณนา นาย
จานวน
ธรรมรงค ด้วงทอง มที่ 8 บ้านดอนทอง ตาบลดอนทอง อา ภอ
นองโดน จัง วัด ระบรี

65,000 บาท

โครง ารติดตั้งประต ปิด - ปิด น้า จานวน 1 จด บริ วณ
นา นายธรรมรงค ด้วงทอง มที่ 8 บ้านดอนทอง ตาบลดอน
ทอง อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี งบประมาณ 65,000
บาท
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ค ะและ
ชมชน งานไฟฟ้าถนน ร ั บัญชี (00242)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

260,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

185,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

185,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ตั้งไว้ 30,000 บาท พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม
ตามโครง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งของ
ชมชน ร ั บัญชี (00252)
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โครง าร ง ริม นับ นน ารจัดทาแผนชมชน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

จานวน

โครง าร ง ริม นับ นน ารจัดทาแผนชมชน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 25,000 บาท พื่อจัด ิจ รรม นับ
นน ารจัดประชมประชาคมแผนชมชน ารพัฒนาผ้นา
ชมชน ร้าง ครีอขายองค รชมชนและ นับ นน ารขับ คลื่อน
แผนชมชนแบบบรณา าร พื่อนาข้อมลมาจัดทา ป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 ม ราคม 2562
และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ชองชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งชมชน ร ั
บัญชี (00252)
โครง าร ง ริม นับ นน ารพัฒนาคณภาพชีวิตของผ้ งอาย คน จานวน
พิ ารและผ้ด้อยโอ า ในตาบลดอนทอง
โครง าร ง ริม นับ นน ารพัฒนาคณภาพชีวิตของผ้ ง
อาย คนพิ ารและผ้ด้อยโอ า ในตาบลดอนทอง ตั้งไว้ 30,000
บาท พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง าร ฯ พื่อบารงและ ง ริม าร
ประ อบอาชีพของประชาชน ใ ้มีรายได้ พียงพอตอ ารดารงชีพ
และ ามารถพึ่งพาตน องได้อยางยั่งยืน ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช่จาย พื่อชวย ลือประชาชนตามอานาจ
น้าที่ ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว3526 ลงวันที่ 13
มิถนายน 2562 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งของ
ชมชน ร ั บัญชี
(00252)

25,000 บาท

30,000 บาท

น้า : 34/45

วันที่พิมพ : 7/4/2564 14:09:11

โครง าร ง ริม นับ นน พื่อ ารขับ คลื่อน ารพัฒนา ภา ด็
และ ยาวชนตาบลดอนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน

โครง าร ง ริม นับ นน พื่อ ารขับ คลื่อน ารพัฒนา ภา
ด็ และ ยาวชน ตาบลดอนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งไว้ 25,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ฯ ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลง
วันที่ 21 ิง าคม 2560
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งของ
ชมชน ร ั บัญชี (00252)
โครง าร ง ริมและ นับ นน ารดา นินงานตาม ลั ศรษฐ ิจพอ จานวน
พียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครง าร ง ริม นับ นน ารดา นินงานตาม ลั ศรษฐ ิจ
พอ พียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 25,000
บาท พื่อ นับ นน ารดา นินงานตาม ลั ศรษฐ ิจพอ พียง
ระดับครัว รือน ระดับ มบ้าน ตามโครง าร ฉลิมพระ ียรติและ
นับ นนโครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 ิง าคม 2563 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งชมชน ร ั
บัญชี (00252)

25,000 บาท

25,000 บาท
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โครง าร ง ริมและ นับ นน าร ร้างความปรองดองและ
มานฉันทของคนในชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน

โครง าร ง ริมและ นับ นน าร ร้างความปรองดอง
มานฉันทของคนในชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้ง
ไว้ 25,000 บาท พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง าร ฯ โดยจัด ิจ รรม
ใ ้ประชาชนมี วนรวมใน ารป ป้อง ถาบัน าคัญของชาติ พื่อ
พิทั ษรั ษาไว้ซึ่ง ชาติ ศา นา พระม า ษัตริย อัน ป็นที่ยึด
นี่ยวและ ป็นศนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬา ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งของ
ชมชน ร ั บัญชี (00252)
โครง าร ริม ร้างความ ข้มแข็งของบทบาท ตรี ใน ล่ม ตรีตาบล จานวน
ดอนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครง าร ริม ร้างความ ข้มแข็งของบทบาท ตรี ใน ล่ม ตรี
ตาบลดอนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 25,000
บาท พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง าร ฯ พื่อพัฒนา ตรีในด้าน
ตาง ๆ ชน ารใ ้ความร้ พื่อ ารพัฒนาครอบครัว าร ริม ร้าง
ัมพันธภาพที่ดี ารป้อง ันและแ ้ไขปญ า ารยติความรนแรง
ในครอบครัว และ ารป้อง ันแ ้ไขปญ า ารมี พศ ัมพันธ อน
วัยอันควร ารตั้งครรภในวัยร่น
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งของชมชน ร ั
บัญชี
(00252)

25,000 บาท

25,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นนที่ทา ารป ครองอา ภอ นองโดน (โครง ารป้อง ันและ
แ ้ไขปญ ายา พติด

อด นนที่ทา ารป ครองอา ภอ นองโดน ตั้งไว้ 25,000
บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและแ ้ไขปญ า
ยา พติด ปี 2564 อา ภอ นองโดน จัง วัด
ระบรี ิจ รรม : ารจัด าวั ดตรวจ าร พติดและอป รณ พื่อ
ค้น าผ้ พ ผ้ติดยา พติด ข้ารับ ารบาบัดรั ษา ฟนฟ
มรรถภาพผ้ติดยา พติด ตาม นัง ืออา ภอ นอง
โดน ที่ บ 1018/ว 1667 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งของ
ชมชน ร ั บัญชี (00252)
อด นนที่ทา ารป ครองอา ภอ นองโดน (โครง าร พิ่ม
จานวน
ประ ิทธิภาพผ้ประ านพลังแผนดิน ชด ฝ้าระวัง มบ้าน ผ้นา ม
บ้าน/ชมชน
อด นนที่ทา ารป ครองอา ภอ นองโดน ตั้งไว้ 45,000
บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ผ้
ประ านพลังแผนดิน ชด ฝ้าระวัง มบ้าน ผ้นาชมชน/ชมชน
ปี 2564 อา ภอ นองโดน จัง วัด ระบรี ิจ รรม : อบรมใ ้
ความร้ตามแผนยทธศา ตร ารป้อง ันและแ ้ไขปญ ายา พ
ติด ตาม นัง ืออา ภอ นองโดน ที่ บ 1018/ว 1667 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎาคม 2563
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งของชมชน ร ั
บัญชี (00252)

45,000 บาท
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อด นนที่ทา ารป ครองอา ภอ นองโดน โครง ารรณรงค พื่อตอ
ต้านยา พติด

จานวน

5,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

คาใช้จายในโครง าร ืบ านงานประ พณี ง รานตและรดน้าดา ัวผ้ จานวน
งอาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

100,000 บาท

อด นนที่ทา ารป ครองอา ภอ นองโดน ตั้งไว้ 5,000
บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารรณรงค พื่อตอต้านยา พ
ติด ประจาปี 2564 อา ภอ นองโดน จัง วัด
ระบรี ิจ รรม : ารรณรงคประชา ัมพันธ และ ร้าง
จิต านึ ตามยทธศา ตร ารป้อง ันและแ ้ไขปญ ายา พ
ติด ตาม นัง ืออา ภอ นองโดน ที่ บ 1018/ว 1667 ลงวัน
ที่ 14 ร ฎาคม 2563
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้างความ ข้มแข็ง
ของชมชน งาน ง ริมและ นับ นนความ ข้มแข็งของ
ชมชน ร ั บัญชี (00252)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

คาใช้จายในโครง าร ืบ านงานประ พณี ง รานตและรดน้า
ดา ัวผ้ งอาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 100,000
บาท พื่อ ป็นคาใช้จายในโครง าร ืบ านงานประ พณี ง รานต
และรดน้าดา ัวผ้ งอาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานศา นา วัฒนธรรม
และนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น ร ั บัญชี (00263)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร นับ นนศนยบริ ารและถายทอด ทคโนโลยี าร ษตร
ประจาตาบลดอนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครง าร นับ นนศนยบริ ารและถายทอด ทคโนโลยี าร
ษตร ประจาตาบลดอนทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนา าร
บริ ารจัด ารศนยบริ ารและถายทอด ทคโนโลยี าร
ษตร ประจาตาบลดอนทอง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร ร ั บัญชี (00321)
งานอนุรักษแหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร "รั น้า รั ป่า รั ษาแผนดิน"
โครง าร "รั น้า รั ป่า รั ษาแผนดิน" ตั้งไว้ 25,000
บาท พื่อ ฉลิมพระ ียรติ ม ด็จพระ จ้าอย ัว รัช าลที่ 10 และ
ม ด็จพระนาง จ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง จริญพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา พื่อจัด ิจ รรม ารอนรั ษทรัพยา ร
น้า และป่าไม้ ร้างจิต านึ ของประชาชนใน ารรั ษา ิ่งแวด
ล้อมและอนรั ษทรัพยา รธรรมชาติ ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2559
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร
ษตร งานอนรั ษแ ลงน่่และป่าไม้ ร ั บัญชี (00322)

วันที่พิมพ : 7/4/2564 14:09:11

โครง ารท้องถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ขียว พื่อค้่มครอง ดแล จานวน
บารงรั ษาทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม ควบคมและลด
มลพิษ ป็นมิตร ับ ิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครง ารท้องถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ขียว พื่อค้่ม
ครอง ดแล บารงรั ษาทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม ควบ
คมและลดมลพิษ ป็นมิตร ับ ิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ตั้งไว้ 25,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร
ท้องถิ่นไทย รวมใจภั ดิ์ รั ษพื้นที่ ี ขียว ฯ ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24
ร ฎาคม 2560 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร
ษตร งานอนรั ษแ ลงน้าและป่าไม ร ั บัญชี (00322)
โครง าร ง ริม นับ นนโครง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน นื่องมา จานวน
จา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพ
รัตนราช ดา ฯ ยามบรมราช มารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครง าร ง ริม นับ นนโครง ารอนรั ษพันธ รรมพืชอัน
นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ดา ฯ ยามบรมราช มารี ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 20,000 บาท พื่อค้่ม
ครอง ดแล รั ษาทรัพยา รธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม ควบคมและ
ลดมลพิษ ป็นมิตร ับ ิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
ม ราคม 2558 นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 ร ฎาคม 2560 และ นัง ือ รม
ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลง
วันที่ 4 มษายน 2562
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร
ษตร งานอนรั ษแ ลงน้าและป่าไม้ ร ั บัญชี (00322)
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25,000 บาท

20,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา

รวม

680,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

680,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

วั ดอื่น

จานวน

200,000 บาท

รวม

480,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

ประ ภทคาวั ดอื่น ๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท พื่อจาย ป็นคา
มิ ตอรน้า ไฟฟ้า ัว ชื่อม วาลวปิด- ปิด ทอประปา ข้อตอ
ประปา าวยาง ทราย รอง ารดับ ลิ่น ปนขาว ฯลฯ ที่ใช้
า รับ ิจ ารประปา และวั ดอื่น ๆ ที่อยในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ดอนทอง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา ร ั บัญชี (00332)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
ประ ภทคาไฟฟ้า ตั้งไว้ 480,000 บาท พื่อจาย ป็นคา
ระแ ไฟฟ้าที่ใช้ใน ิจ ารประปาขององค ารบริ าร วนตาบล
ดอนทอง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา ร ั บัญชี (00332)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

7,244,920 บาท

รวม

7,244,920 บาท

รวม

7,244,920 บาท

จานวน

130,000 บาท

งิน มทบ องท ประ ัน ังคม ตั้งไว้ 130,000 บาท พื่อ
จาย ป็น งิน มทบ องทนประ ัน ังคมใ ้ ับพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ ้า พร้อม ั คา
ตอบแทนของพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ง
ป็น งิน มทบในอัตรา ดียว ัน ตามพระราชบัญญัติประ ัน
ังคม พ.ศ. 2533 นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวน
ที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 นัง ือ
านั งาน .จ., .ท.และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 และ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2561
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง ร ั บัญชี (00411)
งิน มทบ องทน งินทดแทน
จานวน

10,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

งิน มทบ องทน งินทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท พื่อ
จาย ป็น งิน มทบ ข้า องทน งินทดแทน ประจาปี พ.ศ. 2564 ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี พื่อค้มครองใ ้
แ ล จ้างตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง ร ั บัญชี (00411)
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย
ประ ภท บี้ยยังชีพผ้ งอาย ตั้งไว้ 5,236,800 บาท พื่อ
รองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ้แ ผ้ งอายที่มีอาย 60 ปีบริบรณขึ้น
ไป ที่มีคณ มบัติครบถ้วนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายของ อปท. พ.ศ. 2552
แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และได้ขึ้นทะ บียนไว้
ับ อปท.แล้วโดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือนแบบขั้นบันได
า รับผ้ งอาย โดยผ้ งอาย 60-69 ปี จะได้รับ 600
บาท อาย 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อาย 80-89 ปี จะได้
รับ 800 บาท และอาย 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6
/ว 1994 ลงวันที่ 3 ร ฎาคม 2563 รื่อง ารซั ซ้อมแนวทาง
ารตั้งงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งิน
อด นนทั่วไป งินอด นน า รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ าร
ทาง ังคมใ ้แ ผ้พิ ารและทพพลภาพ โครง าร นับ นน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคมแ ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคมและโครง าร ร้าง
ลั ประ ันรายได้แ ผ้ งอาย
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานงบ
ลาง งานงบ ลาง ร ั บัญชี (00411)

จานวน

5,236,800 บาท
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บี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

1,336,800 บาท

ประ ภท บี้ยยังชีพผ้พิ าร ตั้งไว้ 1,336,800 บาท พื่อ
รองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ยความพิ ารใ ้แ ผ้พิ ารที่มี ิทธิตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ าร ของ อปท. พ.ศ. 2553 แ ้ไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่ได้แ ดงความจานงดดย ารขอขึ้น
ทะ บียน พื่อขอรับ งิน บี้ยความพิ ารไว้ ับองค รป ครอง วน
ท้องถิ่นแล้ว คนละ 800 บาทตอ ดือน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
ร ฎาคม 2563 รื่อง ารซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งินอด นนทั่วไป งิน
อด นน า รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคมใ ้แ ผ้
พิ ารและทพพลภาพ โครง าร นับ นน ารจัด วั ดิ ารทาง
ังคมแ ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคมและโครง าร ร้าง ลั ประ ันราย
ได้แ ผ้ งอาย
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานงบ
ลาง งานงบ ลาง ร ั บัญชี (00411)
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
จานวน

18,000 บาท

ประ ภท บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ตั้งไว้ 18,000 บาท พื่อ
รองรับ าร ง คราะ บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ใ ้แ ผ้ป่วย อด ที่
แพทยได้รับรองและทา ารวินิจฉัยแล้ว และมีความ ป็นอยยา จน
รือถ ทอดทิ้งขาดผ้อป าระ ดแล ไม ามารถประ อบอาชีพ
ลี้ยงตน องได้ โดยผ้ป่วย อด ที่มี ิทธิจะได้รับ บี้ยยังชีพ คน
ละ 500 บาทตอ ดือน ครบทั้ง 12 ดือน ตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
ร ฏาคม 2563 รื่อง ารซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณ
รายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งินอด นนทั่วไป งินอด
นน า รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง ังคมใ ้แ ผ้พิ าร
และทพพลภาพ โครง าร นับ นน ารจัด วั ดิ ารทาง ังคมแ
ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคมและโครง าร ร้าง ลั ประ ันรายได้แ ผ้
งอาย
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานงบ
ลาง งานงบ ลาง ร ั บัญชี (00411)
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ารองจาย

จานวน

300,000 บาท

จานวน

53,000 บาท

ประ ภท งิน ารองจาย ตั้งไว้ 300,000 บาท พื่อ ารอง
จายใน รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด
ขึ้น ชน วาตภัย อท ภัย อัคคีภัย โรคติดตอ ไฟป่า มอ ควัน
และรวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ รือใช้จาย รณีจา ป็น พื่อ ารซอมแซม
ปรับปรงทรัพย ิน ิ่ง อ ร้างที่ชารด ีย ายในระ วางปี โดยไม
ได้คาด มายไว้ พื่อบรร ทาปญ าความ ดือดร้อนของประชาชน
ป็น วนรวม ตลอดจนโครง าร พื่อบาบัดความ ดือดร้อนของ
ประชาชนตามที่ผ้บริ าร ็น มควร มาะ ม ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวัน
ที่ 15 มษายน 2563 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถนายน 2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
มภาพันธ 2560 และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
และ นัง ืออื่น ๆ ที่ ี่ยวข้องตาม นัง ือซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาปี พ.ศ. 2564 ของ อปท.
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานงบ
ลาง งานงบ ลาง ร ั บัญชี (00411)
รายจายตามข้อผ พัน
งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพในพื้นที่ตาบลดอนทอง
งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ขภาพในพื้นที่ตาบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 53,000 บาท พื่อจาย ป็น งิน มทบใ ้ ับ องทน
ลั ประ ัน ขภาพตาบลดอนทอง ในอัตราไมน้อย วาร้อยละ ี่
ิบ ตามตารางจัด รรงบประมาณ องทน ลั ประ ัน ขภาพ
ระดับท้องถิ่น ขต 4 ระบรี ประจาปีงบประมาณ 2564
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง ร ั บัญชี (00411)

น้า : 45/45

วันที่พิมพ : 7/4/2564 14:09:11

งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( บท.) ตั้งไว้ 160,320 บาท พื่อจาย มทบ องทนบา น็จ
บานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) โดยคานวณอัตราร้อย
ละ 1 จา ประมาณ ารรายรับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณราย
จาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ย ว้นประ ภท
พันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อทิศใ ้/ งินบริจาคและ งินอด นน (ไม
ต้องนามาคานวณ) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตลาคม 2561 และ
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2561
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง ร ั บัญชี (00411)

จานวน

160,320 บาท

