
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง

อําเภอ หนองโดน   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,232,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,011,292 บาท

งบบุคลากร รวม 6,796,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  12  เดือน 
เดือนละ 20,400 บาท รวมเป็นเงิน  244,800  บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ 
11,220 บาท จํานวน 12 เดือน  รวมเป็นเงิน 269,280
บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน 
เดือนละ 1,750 บาท  รวมเป็นเงิน  21,000  บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2 คน ๆ ละ880
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  21,120  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน 
เดือนละ 1,750 บาท  รวมเป็นเงิน  21,000  บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ880
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  21,120  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  12 เดือน 
เดือนละ 7,200  บาท  รวมเป็นเงิน  86,400  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน
เดือนละ 11,220  บาท  รวมเป็นเงิน  134,640  บาท
2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน 
เดือนละ 9,180 บาท  รวมเป็นเงิน  110,160  บาท
3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  13 คน ๆ ละ 
7,200 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,123,200  
บาท
4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน 
เดือนละ 7,200  บาท  รวมเป็นเงิน  86,400  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี (00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,657,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,384,300 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้กับพนักงานสวนตําบลของสํานักปลัด จํานวน  8  อัตรา 
ดังนี้
    1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    3. หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    4. นักทรัพยากรบุคคล
    5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
    6. นักพัฒนาชุมชน
    7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    8. เจ้าพนักงานธุรการ
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสสบัญชี (00111)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ 
ตั้งไว้ เพื่อจายเป็น
1. คาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
2. คาครอบชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
3. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
ได้รับ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

ประเภท เงินประจําตําแหนง
ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล
ในตําแหนง ปลัดองคกากรบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และ หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 414,360 บาท

ประเภท คาจ้างลูกจ้างประจํา
ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นเคาจ้างให้กับลูกจ้างประจํา ของสํานักปลัด 
จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
1.  เจ้าพนักงานธุรการ
2.  ภารโรง
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)
    
    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 561,600 บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ในสํานักปลัด จํานวน  4  อัตรา ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พนักงานขับรถยนต
4. ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจของสํานักปลัด อบต. จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พนักงานขับรถยนต
4. ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี (00111)
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งบดําเนินงาน รวม 2,214,492 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

ประเภท คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง  ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจายเป็น
1. ประเภท คาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง และ
ตรวจการจ้าง และคณะกรรมการอื่น ๆ ฯลฯ  ตั้งไว้  
20,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ
เปิดซอง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และคณะกรรมการ
อื่น ฯลฯ ที่มีคําสั่งแตงตั้งและมีสิทธิได้รับคาตอบแทน ฯ
2.ประเภท คาตอบแทนผู้มาชวยปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลดอนทอง ตั้งไว้ 
20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับผู้มาชวย
ราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
3. ประเภท คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
ได้รับคาตอบแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)
    

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

ประเภท คาเชาบ้าน  ตั้งไว้  120,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อบ้านของพนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิเได้รับ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาบํารุงการศึกษาของบุตรให้แก
ผู้บริหาร ฯ และพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ชวยเหลือ ฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี (00111)

ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

คาโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว้  25,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ 
การจ้างทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน 
คาล้างอัดขยายรูปถาย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ
และเผยแพรกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ในสื่อ
ประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือ
พิมพ วารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  400,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใด 
เชน คาจ้างเหมาฉีดยาป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้เลือดออก 
พิษสุนัขบ้า จ้างเหมาคนงานจดมาตรวัดน้ํา จ้างเหมาคนงาน
เก็บคาน้ําประปา จ้างเหมาแมบ้าน จ้างเหมาคนงานดูแลต้นไม้
และสวนหยอม จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ จ้างเหมาประเมิน
องคกร จ้างเหมาพนหมอกควัน จ้างเหมาดูแลและซอมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ คาบริการกําจัดปลวก คาล้างอัดฉีดรถยนต 
คาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตาง ๆ  และ 
คาจ้างเหมาสํารวจสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว (สุนัขและแมว) 
คาจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ 
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 80,000 บาท

คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาเชาเครื่องถายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนทอง
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่่วไป  รหัสบัญชี (00111)

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 65,000 บาท

คาเชาทรัพยสิน  ตั้งไว้  65,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชา
ทรัพยสินรวมถึงเงินที่ต้องจายพร้อมกับการเชาทรัพยสินได้แก 
คาเชาที่ดิน (บอน้ําดิบ) เพื่อใช้ในการผลิตน้ําประปาผิวดิน 
ของ อบต.
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)
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คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 25,000 บาท

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว้  25,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนการฝึกอบรม 
การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ฯ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา คา
ธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินหรือคา
ธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)

คารับวารสาร จํานวน 30,000 บาท

คารับวารสาร ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคารับวารสาร
และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  คาเบี้ยประกัน คาใช่จายในการทํา พ.ร.บ.
รถยนตตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 25,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงรับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม/นิเทศงานใน อบต.ดอนทอง ตลอดจนงานในกิจการของ
สภาองคการบริหารสวนตําบล และคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี พิธีเปิด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี (00111)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  50,000 บาท 
สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป รหัสบัญชี  (00111)

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

คาใช้จายในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้  300,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งกําหนดอีกทั้งการให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การรณรงค การให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิ
และหน้าที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20  
มีนาคม  2563
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

โครงการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันสําคัญ เชน วันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ งานเกี่ยวกับการปกป้อง
สถาบัน  การเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศตําบลดอนทอง จํานวน 20,000 บาท

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศตําบล
ดอนทอง ตั้งไว่  20,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายใน
โครงการ ฯ เพื่อสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่ 
โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลขาวสาร การเผยแพรข้อมูล
ขาวสารผานชองทางตาง ๆ บริการติดตอสอบถาม ติดตาม 
การรับแจ้ง และประชาสัมพันธงานกิจกรรมตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)

โครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แกคณะผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนทอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 10,000 บาท

โครงการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาศักยภาพให้ความรู้
แกคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประจําปีงบประมาณ 2564  ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

โครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

โครงการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล ประจําปีงบประมาณ  2564  ตั้งไว้  
10,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

รายจายเพื่อปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 
และครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้างตาง ๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินและ
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้างตาง ๆ เชน รถบรรทุกน้ํา รถยนต
สวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปริ๊นเตอร อาคาร ประตู หน้าตาง ห้องน้ํา ฯลฯ และรวมถึง
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชนวัสดุตางๆที่จําเป็น
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)

ค่าวัสดุ รวม 559,492 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

    ประเภท คาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  80,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ของ อบต
. เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ตรายาง ซอง น้ํา
ดื่ม โต๊ะ ตู่ เก้าอี้ ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณไฟฟ้า ใช้ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนทอง เชน สายไฟ หลอดไฟ ฟิวส ปลั๊ก
ไฟ ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 24,492 บาท

    คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบ้าน งานครัว ตั้งไว้ 24,492
 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบ้าน งาน
ครัว เชน จาน น้ําดื่ม ถัง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ถุง
มือ กาแฟ ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 14,740 บาท ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี (00111)
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไว้  9,752 บาท ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี (00411)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุกอสร้าง  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุสําหรับงานกอ
สร้าง เชน ไม้ สี ปูน หิน ทราย ตะปู ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว้  40,000
 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ของรถบรรทุกน้ํา รถยนต
สวนกลาง และรถจักรยานยนตใช้ในสํานักงาน เชน เป็นคา
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัว
เทียน น็อต และสกรู ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาน
พาหนะและขนสง
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว้  200,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่นของรถยนต รถดับเพลิง และรถ
บรรทุกน้ํา
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

    ประเภทควัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว้  25,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสําหรับการโฆษณาและเผยแพร เชน
โปสเตอร แผนป้าย สี แปรงทาสี การล้างอัดขยายรูป ฯลฯ 
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั่่งไว้  30,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม หมึก
ปริ๊นเตอร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อวัสดุอื่นใดที่จําเป็นเพื่อใช้ประโยชนในการบริหารงานของ อบต
.
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  (00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

    ประเภทคาไฟฟ้า  ตั้งไว้  250,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
ไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และไฟฟ้า
สาธารณะ
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

    ประเภทคาโทรศัพท  ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
บริการโทรศัพทขององคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี (00111)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

    ประเภทคาไปรษณีย  ตั้งไว้  5,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
ไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาลงทะเบียน
จดหมาย และอื่น ๆ ฯลฯ 
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี (00111)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

    ประเภทคาบริการทางด้านโทรคมนาคม  ตั้งไว้ 60,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ 
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  (00111)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,814,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,504,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,504,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,086,420 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
    ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้กับพนักงานสวนตําบลของกองคลัง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง
    2. นักวิชาการเงินและบัญชี
    3. เจ้าพนักงานพัสดุ
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งาน บริหารงานคลัง  รหัสบัญชี (00113)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,000 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
    ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว และ เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิการศึกษาให้กับพนักงานสวนตําบล
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งาน บริหารงานคลัง  รหัสบัญชี (00113)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภท เงินประจําตําแหนง
    ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกอง
คลัง 
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งาน บริหารงานคลัง รหัสบัญชี (00113)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 349,680 บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจ้าง
    ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจในกอง
คลัง ตามตําแหนง ดังนี้
    1. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    2. ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี (00113)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
    ตั้งไว้ เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให่แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ของกองคลัง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
    1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี  (00113)

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

    ประเภท คาเชาบ้าน ตั้งไว้  60,000 บาท เพื่อจายเป็นคาเชา
บ้านหรือคาเชาซื้อบ้านของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งาน บริหารงานคลัง รหัสบัญชี (00113)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

    ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  25,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี (00113)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม อบรม
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล รวมถึงคาเบี้ยเลี้ยง คาเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ่างตามภารกิจ
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี (00113)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อพัฒนาองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และพัฒนารายได้ การเงินการคลัง การพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

จํานวน 50,000 บาท

    โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อพัฒนา
องคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษีและพัฒนารายได้ การเงินการคลัง การพัสดุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้  50,000  บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี  (00113)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการบันทึกบัญชี ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร (E-LAAS) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 30,000 บาท

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการบันทึกบัญชี
ด้วย ระบบคอมพิวเตอร (E-LAAS) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ตั้งไว้  30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึก
อบรมให้ความรู้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ในการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร (e-laas)  
ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งาน บริหารงานคลัง  รหัสบัญชี  (00113)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

    ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือปรับปรุง ซอมแซม
ทรัพยสิน ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุง ซอมแซมทรัพยสินและครุภัณฑตาง ๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ปริ๊นเตอร ฯลฯ และรวมถึงคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ที่จําเป็น
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี  (00113)
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน ใบเสร็จรับเงิน  สมุด
บัญชี กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี  (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว้  25,000  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

    ประเภทคาไปรษณีย  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
ไปรษณีย  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาลงทะเบียน
จดหมาย และอื่น ๆ  ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี  (00113)

วันที่พิมพ : 7/4/2564  14:09:11 หน้า : 17/45



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนยปฏิบัติการ อป
พร. ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญตาง ๆ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

จํานวน 10,000 บาท

โครงการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาศักยภาพศูนยปฏิบัติ
การ อปพร. ในการดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตั้งไว้  10,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ ฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาควาสงบภาย
ใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 236,648 บาท

งบดําเนินงาน รวม 76,648 บาท
ค่าวัสดุ รวม 76,648 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 76,648 บาท

    คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสวาง
อารมณ หมูที่ 5 ตําบลดอนทอง  ตั้งไว้  76,648 บาท เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนวัดสวางอารมณ หมูที่ 5  ตําบลดอนทอง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคการ
ศึกษาที่ 2/2563 และภาคการเรียนที่ 1/2564 จํานวน 40 คน ใน
อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน เป็นเวลา  260 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวัน
ที่  14  กรกฎาคม  2563
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  รหัส
บัญชี (00212)
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดสวางอารมณ (วัดกองทอง) หมูที่ 5 ตําบลดอน
ทอง

จํานวน 160,000 บาท

    อุดหนุนโรงเรียนวัดสวางอารมณ (วัดกองทอง) หมูที่ 5 ตําบล
ดอนทอง  ตั้งไว้  160,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสวางอารมณ บ้าน
กองทอง หมูที่ 5  ตําบลดอนทอง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคการเรียนที่ 2/2563 และภาค
การเรียนที่ 1/2564 จํานวน  40 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คนตอวัน เป็นเวลา  200 วัน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี (00212)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตําบลดอนทอง ตาม
โครงการ "สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ของ 
อปท.

จํานวน 40,000 บาท

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตําบลดอน
ทอง ตามโครงการ "สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า" ของ อปท. ตั้งไว้  40,000 บาท  ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ของ อปท. โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827  ลงวัน
ที่ 1 มีนาคม 2562
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี  (00223)
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

    โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค ให้ความ
รู่ เชิญชวน เผยแพร ประชาสัมพันธ เชนการป้องกันและระงับโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการฉีดพนหมอก
ควันเพื่อกําจัดยุงลายพาหนะนําโรคไข้เลือดออก
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว้ 100,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตาง ๆ เชน คา
น้ํายาป้องกันโรคไข้หวัดนก คาวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าพร้อมชุดเข็มฉีดยา คาสารเคมีสําหรับตรวจหาสารเสพติด
ในปสสาวะ คาทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควันสําหรับกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย รวมทั้งคาสารกําจัดแมลงและพาหะนําโรคอื่น ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านหนองแร ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

    อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านหนองแร หมูที่ 1 ตําบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านบางระกํา ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านบางระกํา หมูที่ 2 ตําบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านกระทุมใบมัน ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านกระทุมใบมัน หมูที่ 3 ตําบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านทองย้อย ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านทองย้อย หมูที่ 4 ตําบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านกองทอง ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านกองทอง หมูที่ 5 ตําบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านใดใหญ ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

    อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านใดใหญ  หมูที่ 6 ตําบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านม้า ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

    อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านม้า หมูที่ 7 ตําบลดอนทอง ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู
บ้าน สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)

วันที่พิมพ : 7/4/2564  14:09:11 หน้า : 24/45



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านดอนทอง ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

    อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านดอนทอง หมูที่ 8 ตําบลดอน
ทอง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน สําหรับดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุขอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
บัญชี (00223)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,308,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,973,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,973,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,182,060 บาท

    ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
    ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเงินเดือนประจําปี ให้
กับพนักงานสวนตําบลของกองชาง  จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองชาง
    2. หัวหน้าฝ่ายกอสร้าง
    3. เจ้าพนักงานการประปา
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน รหัสบัญชี (00241)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 84,000 บาท

ประเภท เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
    ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองชาง
    2. หัวหน้าฝ่ายกอสร้าง
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี (00241)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 649,560 บาท

ประเภท เงินคาจ้างพนักงานจ้าง
    ตั้งไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนัก งานจ้างทั่วไป ในกองชาง จํานวน  5  อัตรา ดังนี้
    1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
    2. ผู้ชวยนายชางโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
    3. คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส
บัญชี (00241)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,420 บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
    ตั้งไว้เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  5 อัตรา ได้แก
    1. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
    2. ผู่ชวยนายชางโยธา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
    3. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน  3 อัตรา
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส
บัญชี (00241)

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

    ประเภท คาเชาบ้าน ตั้งไว้  60,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเชา
บ้านหรือคาเชาซื้อบ้านของพนักงานสวนตําบล
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี (00241)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

    ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษุตร  ตั้งไว้  25,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส
บัญชี  (00241)
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

    คาจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้าง จ้างเหมาบริการทําอยางหนึ่งอยางใด เชน คาจ้างเหมากําจัด
วัชพืชในตําบลดอนทอง  คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็น
กิจการอยูในอํานาจหน้าที่ของ อบต.
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี (00241)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  30,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร คาธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี (00241)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

    คาปรับปรุงบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสร้างตาง ๆ ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาหรือปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สร้างตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน รถยนตสวนกลาง รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องปริ๊นเตอร เครื่องปมน้ํา ไฟฟ้า
สาธารณะ ป้าย ถนน สะพาน ฯลฯ และรวมถึงคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน คาวัสดุตาง ๆ ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี  (00241)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว แบบพิมพ  ตรายาง ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี (00241)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุกอสร้าง  ตั้งไว้  100,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อวัสดุสําหรับใช้ในงานกอสร้างตาง ๆ เพื่อดําเนินการ
เอง เชน ไม้ สี อิฐ หิน ทราย ตะปู ลูกรัง ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
บัญชี (00241)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม หมึก
พิมพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รหัส
บัญชี (00241)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,147,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,147,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,147,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยบ้าน นาง
สังเวียน  นิลละออ บริเวณหมูที่  5  บ้านกองทอง  ตําบลดอนทอง  
อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 205,000 บาท

        โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอย
บ้าน นางสังเวียน  นิลละออ บริเวณหมูที่  5  บ้านกอง
ทอง  ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี ขนาดถนน
กว้าง  3.00 เมตร  ยาว 120  เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 360 ตาราง
เมตร  งบประมาณ  205,000  บาท
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี  (00242)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยบ้าน นาย
อนันต  เพงพินิจ บริเวณหมูที่ 4 บ้านทองย้อย ตําบลดอนทอง  
อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 135,000 บาท

        โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอย
บ้านนายอนันต  เพงพินิจ  บริเวณหมูที่ 4 บ้านทองย้อย ตําบล
ดอนทอง  อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี  ขนาดถนน
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 80  เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 240 ตาราง
เมตร งบประมาณ  135,000  บาท
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  รหัสบัญชี  (00242)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายฝ่งบ้าน นางสิน  
ฟุ้งสุข  หมูที่ 7 บ้านม้า เชื่อมตอหมูที่ 8 บ้านดอนทอง บริเวณหมูที่ 7 
บ้านม้า ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 345,000 บาท

        โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายฝ่ง
บ้าน นางสิน  ฟุ้งสุข หมูที่ 7 บ้านม้า เชื่อมตอหมูที่ 8 บ้านดอน
ทอง บริเวณหมูที่ 7 บ้านม้า ตําบลดอนทอง  อําเภอหนอง
โดน  จังหวัดสระบุรี  ขนาดถนนกว้าง  4.00 เมตร ยาว  130
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ
พื้นที่ หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  520 ตารางเมตร  งบ
ประมาณ  345,000 บาท
        ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน  รหัสบัญชี  (00242)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้าน นาย
สุชาติ  จีบแก้ว บริเวณหมูที่ 2 บ้านบางระกํา ตําบลดอนทอง  
อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 490,000 บาท

        โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้า
บ้านนายสุชาติ  จีบแก้ว  บริเวณหมูที่ 2 บ้านบางระกํา ตําบลดอน
ทอง  อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี  ขนาดถนนกว้าง  4.00
 เมตร  ยาว  230  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล
ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 920 ตารางเมตร งบ
ประมาณ  490,000  บาท
        ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี (00242)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้าน นาย
อ๊อด  กลอมกูล บริเวณหมูที่ 3 บ้านกระทุมใบมัน  ตําบลดอนทอง  
อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 465,000 บาท

        โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้า
บ้าน นายอ๊อด  กลอมกูล บริเวณหมูที่ 3 บ้านกระทุมใบมัน ตําบล
ดอนทอง  อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี  ขนาดถนน
กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  220  เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 660 ตาราง
เมตร  งบประมาณ  465,000  บาท
        ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี  (00242)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้านนายตู๋  
สุวรัตน  ถึงจุดเชื่อมตอกับตําบลบ้านกลับ บริเวณหมูที่ 1 บ้านหนอง
แร ตําบลดอนทอง  อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

จํานวน 1,250,000 บาท

        โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้า
บ้านนายตู๋  สุวรัตน ถึงจุดเชื่อมตอตําบลบ้านกลับ บริเวณหมูที่ 1
 บ้านหนองแร ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 416 เมตร  หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,664  ตารางเมตร  งบประมาณ  1,250,000 บาท  
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  รหัสบัญชี (00242)

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นางไพ
รัตน  เจริญสุข หมูที่ 8  บ้านดอนทอง  ตําบลดอนทอง  อําเภอหนอง
โดน  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 127,000 บาท

        โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า
บ้าน นางไพรัตน  เจริญสุข  หมูที่ 8 บ้านดอนทอง  ตําบลดอน
ทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ขนาดกว้าง 10
  เมตร  ยาว  16  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล
ทางข้างละ  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 160  ตาราง
เมตร งบประมาณ  127,000  บาท
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  รหัสบัญชี  (00242)

โครงการติดตั้งประตู เปิด - ปิด น้ํา จํานวน  1  จุด  บริเวณหน้าบ้าน 
นายสังวร  สาคร หมูที่  7  บ้านม้า  ตําบลดอนทอง  อําเภอหนอง
โดน  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 65,000 บาท

        โครงการติดตั้งประตู เปิด-ปิดน้ํา  จํานวน  1
  จุด บริเวณ หน้าบ้านนายสังวร  สาคร  หมูที่ 7 บ้านม้า ตําบล
ดอนทอง  อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี  งบ
ประมาณ  65,000 บาท
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  รหัสบัญชี  (00242)
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โครงการติดตั้งประตู เปิด - ปิดน้ํา จํานวน 1 จุด บริเวณนา นาย
ธรรมรงค  ด้วงทอง  หมูที่ 8 บ้านดอนทอง  ตําบลดอนทอง  อําเภอ
หนองโดน  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 65,000 บาท

        โครงการติดตั้งประตู เปิด - ปิด น้ํา จํานวน 1 จุด บริเวณ
นา นายธรรมรงค  ด้วงทอง  หมูที่  8  บ้านดอนทอง  ตําบลดอน
ทอง  อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี งบประมาณ 65,000
  บาท 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  รหัสบัญชี  (00242)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 30,000 บาท

    โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ตั้งไว้  30,000 บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน  รหัสบัญชี (00252)
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โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 25,000 บาท

    โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้  25,000 บาท  เพื่อจัดกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน สร้างเครีอขายองคกรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่  12 มีนาคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่  15  มกราคม 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชองชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
บัญชี (00252)

โครงการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส ในตําบลดอนทอง

จํานวน 30,000 บาท

    โครงการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในตําบลดอนทอง ตั้งไว้  30,000
 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการ ฯ เพื่อบํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีพ
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช่จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3526 ลงวันที่  13
  มิถุนายน  2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสบัญชี
(00252)
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โครงการสงเสริม สนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 25,000 บาท

    โครงการสงเสริม สนับสนุน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชน ตําบลดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตั้งไว้  25,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ ฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676  ลง
วันที่  21  สิงหาคม  2560
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสบัญชี (00252)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 25,000 บาท

    โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้  25,000
 บาท เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับหมูบ้าน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่  17
  พฤษภาคม  2562
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
บัญชี (00252)
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 25,000 บาท

    โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้ง
ไว้ 25,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการ ฯ โดยจัดกิจกรรม
ให้ประชาชนมีสวนรวมในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อ
พิทักษรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเห
นี่่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสบัญชี (00252)

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ในกล่มสตรีตําบล
ดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 25,000 บาท

    โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ในกล่มสตรี
ตําบลดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้  25,000
 บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการ ฯ เพื่อพัฒนาสตรีในด้าน
ตาง ๆ เชน การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี การป้องกันและแก้ไขปญหา การยุติความรุนแรง
ในครอบครัว และการป้องกันแก้ไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร การตั้งครรภในวัยร่น
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
บัญชี
(00252)
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน (โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด

จํานวน 25,000 บาท

    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน ตั้งไว้ 25,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติด ปี 2564 อําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี กิจกรรม : การจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณเพื่อ
ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษา ฟนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามหนังสืออําเภอหนอง
โดน ที่ สบ 1018/ว 1667 ลงวันที่  14 กรกฎาคม  2563
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัสบัญชี  (00252)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผนดิน ชุดเฝ้าระวังหมูบ้าน ผู้นําหมู
บ้าน/ชุมชน

จํานวน 45,000 บาท

    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน  ตั้งไว้  45,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้
ประสานพลังแผนดิน ชุดเฝ้าระวังหมูบ้าน ผู้นําชุมชน/ชุมชน
ปี 2564  อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี กิจกรรม : อบรมให้
ความรู้ตามแผนยุทธศาสตรการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด ตามหนังสืออําเภอหนองโดน ที่ สบ 1018/ว 1667 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
บัญชี (00252)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน โครงการรณรงคเพื่อตอ
ต้านยาเสพติด

จํานวน 5,000 บาท

    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน  ตั้งไว้  5,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคเพื่อตอต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2564 อําเภอหนองโดน  จังหวัด
สระบุรี กิจกรรม : การรณรงคประชาสัมพันธ และสร้าง
จิตสํานึก ตามยุทธศาสตรการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด ตามหนังสืออําเภอหนองโดน ที่ สบ 1018/ว 1667 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563
    ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน  รหัสบัญชี (00252)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้
สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 100,000 บาท

    คาใช้จายในโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานตและรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 100,000
 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต
และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี (00263)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

    โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร ประจําตําบลดอนทอง
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสง
เสริมการเกษตร รหัสบัญชี  (00321)

งานอนุรักษแหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 25,000 บาท

    โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" ตั้งไว้  25,000
 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา เพื่อจัดกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากร
น้ํา และป่าไม้ สร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวด
ล้อมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่  31
  พฤษภาคม  2559
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษแหลงน่่และป่าไม้ รหัสบัญชี (00322)

วันที่พิมพ : 7/4/2564  14:09:11 หน้า : 38/45



โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว เพื่อค้่มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 25,000 บาท

    โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว เพื่อค้่ม
ครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบ
คุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 ตั้งไว้  25,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว ฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่  24
  กรกฎาคม 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่  4  เมษายน 2562
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม  รหัสบัญชี  (00322)

โครงการสงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

    โครงการสงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อค้่ม
ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและ
ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26
  มกราคม 2558 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลง
วันที่  4  เมษายน  2562
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้ รหัสบัญชี  (00322)
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แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา รวม 680,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

    ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้  200,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อม วาลวปิด-เปิด ทอประปา ข้อตอ
ประปา กาวยาง ทรายกรอง สารดับกลิ่น ปูนขาว ฯลฯ ที่ใช้
สําหรับกิจการประปา และวัสดุอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ดอนทอง
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา  รหัสบัญชี  (00332)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 480,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

    ประเภทคาไฟฟ้า  ตั้งไว้  480,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนทอง
    ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งาน
กิจการประปา  รหัสบัญชี (00332)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,244,920 บาท

งบกลาง รวม 7,244,920 บาท
งบกลาง รวม 7,244,920 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

        เงินสมทบกองทุกประกันสังคม  ตั้งไว้  130,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละห้า พร้อมหักคา
ตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สง
เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่  24
 ธันวาคม 2561
        ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  รหัสบัญชี  (00411)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

        เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อ
จายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ประจําปี พ.ศ. 2564 ใน
อัตราร้อยละ  0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อคุ้มครองให้
แกลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  รหัสบัญชี  (00411)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,236,800 บาท

        ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  5,236,800 บาท เพื่อ
รองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และได้ขึ้นทะเบียนไว้
กับ อปท.แล้วโดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600
 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้
รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
 /ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องการซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  รหัสบัญชี  (00411)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,336,800 บาท

        ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ตั้งไว้  1,336,800  บาท เพื่อ
รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการ ของ อปท. พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่ได้แสดงความจํานงดดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว คนละ 800 บาทตอเดือน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่  3
  กรกฎาคม  2563  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันราย
ได้แกผู้สูงอายุ
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง  รหัสบัญชี  (00411)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

        ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  ตั้งไว้  18,000 บาท เพื่อ
รองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่
แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คน
ละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้
สูงอายุ
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง  รหัสบัญชี (00411)
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

        ประเภทเงินสํารองจาย  ตั้งไว้  300,000  บาท  เพื่อสํารอง
จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โรคติดตอ ไฟป่า หมอกควัน
และรวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ หรือใช้จายกรณีจําเป็นเพื่อการซอมแซม
ปรับปรุงทรัพยสินสิ่งกอสร้างที่ชํารุดเสียหายในระหวางปี โดยไม
ได้คาดหมายไว้เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นสวนรวม ตลอดจนโครงการเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามที่ผู้บริหารเห็นสมควรเหมาะสม ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวัน
ที่ 15 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
 และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ อปท.
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  รหัสบัญชี  (00411)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตําบลดอนทอง จํานวน 53,000 บาท

        เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตําบลดอน
ทอง ตั้งไว้  53,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลดอนทอง ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละสี่
สิบ ตามตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564 
        ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  รหัสบัญชี  (00411)

วันที่พิมพ : 7/4/2564  14:09:11 หน้า : 44/45



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 160,320 บาท

        เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 160,320 บาท เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณอัตราร้อย
ละ 1 จากประมาณการรายรับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณราย
จาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเว้นประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน (ไม
ต้องนํามาคํานวณ) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่  29  ตุลาคม  2561  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
 ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561
        ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  รหัสบัญชี  (00411)
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