
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

ในรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง 

อําเภอหนองโดน  จงัหวัดสระบุร ี



สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564 

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 

 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัต/ิแผนการด าเนินงาน  จ านวน  116 โครงการ 

  รายงานสถานการณด์ าเนินการ รอบ 6 เดอืน จ านวน 116 โครงการ 

  คิดเป็นร้อยละ  100 

  อยู่ระหว่างการด าเนินการ    จ านวน 109 โครงการ 

  คิดเป็นร้อยละ  93.97 

รายงานสถานการณด์ าเนินการ รอบ 6 เดอืน จ านวน 7 โครงการ 

  คิดเป็นร้อยละ  6.03 

 

 

 



1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 205,000.00     203,000.00      2,000.00          

เสริมเหล็กถนนสายซอยบ้าน เสริมเหล็กถนนสายซอยบ้านนาง
นางสังเวียน นิลละออ บริเวณ สังเวียน  นิลละออ บริเวณหมู่ท่ี 5
หมู่ท่ี 5 บ้านกองทอง ต าบล บ้านกองทง ต าบลดอนทอง อ าเภอ
ดอนทอง อ าเภอหนองโดน หนองโดน จังหวัดสระบุรี ขนาด
จังหวัดสระบุรี ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 135,000.00     133,000.00      2,000.00          

เสริมเหล็กถนนสายซอยบ้าน เหล็กถนนสายซอยบ้านนายอนันต์
นายอนันต์  เพ่งพินิจ บริเวณ เพ่งพินิจ บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านทองย้อย
หมู่ท่ี 4 บ้านทองย้อย ต าบล ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน 
ดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ขนาดถนนกว้าง 3.00
จังหวัดสระบุรี เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรมท่ี
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 345,000.00     0.00 345,000.00     

เสริมเหล็กถนนสายฝ่ังบ้าน นาง เหล็กถนนสายฝ่ังบ้านนางสิน  ฟุ้งสุข
สิน ฟุ้งสุข หมู่ท่ี 7 บ้านม้า หมู่ท่ี 7 บ้านม้า เช่ือมต่อหมู่ท่ี 8 บ้าน
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 8 บ้านดอนทอง ดอนทอง บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านม้า ต าบล
บริเวณหมู่ท่ี 7 บ้านม้าต าบล ดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัด
ดอนทอง อ าเภอหนองโดน สระบุรี ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร
จังหวัดสระบุรี ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 490,000.00     485,000.00      5,000.00          

เสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้าน เหล็กถนนสายหน้าบ้านนายสุชาติ จีบ
นายสุชาติ  จีบแก้ว บริเวณ แก้ว บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้านบางระก า 
หมู่ท่ี 2 บ้านบางระก า ต าบล ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัด
ดอรือว อ าเภอหนองโดน สระบุรี ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร
จังหวัดสระบุรี ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 465,000.00     0.00 465,000.00     

เสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้าน เหล็กถนนสายหน้าบ้าน นายอ๊อด กล่อม
นายอ๊อด กล่อมกูล บริเวณหมู่ท่ี กูล บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านกระทุ่มใบมัน
3 บ้านกระทุ่มใบมัน ต าบล ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัด
ดอนทอง อ าเภอหนองโดน สระบุรี ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร
จังหวัดสระบุรี ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.



6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1,250,000.00  0.00 1,250,000.00  

เสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้าน เหล็กถนนสายหน้าบ้านนายตู๋ สุวรัตน์
นายตู๋ สุวรัตน์ ถึงจุดเช่ือมต่อกับ ถึงจุดเช่ือมต่อกับต าบลบ้านกลับ บริเวณ
ต าบลบ้านกลับ บริเวณหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ ต าบลดอนทอง
บ้านหนองแร่ ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ขนาด
อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 416 เมตร

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,664 ตารางเมตร 

7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 127,000.00     0.00 127,000.00     

เสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน เหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นางไพรัตน์
นางไพรัตน์  เจริญสุข หมู่ท่ี 8 เจริญสุข หมู่ท่ี 8 บ้านดอนทอง อ าเภอ
บ้านดอนทอง อ าเภอหนองโดน หนองโดน จังหวัดสระบุรี ขนาดกว้าง
จังหวัดสระบุรี 10 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
160 ตารางเมตร 

8 โครงการติดต้ังประตู เปิด-ปิด เพ่ือเป็นค่าติดต้ังประตู เปิด - ปิด น้ า 65,000.00       64,000.00 1,000.00          

น้ า จ านวน 1 จุด บริเวณหน้า จ านวน 1 จุด บริเวณหน้าบ้านนายสังวร
บ้านนายสังวร  สาคร หมู่ท่ี 7 สาคร หมู่ท่ี 7 บ้านม้า ต าบลดอนทอง
บ้านม้า ต าบลดอนทอง อ าเภอ อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

9 โครงการติดต้ังประตู เปิด-ปิดน้ า เพ่ือเป็นค่าติดต้ังประตู เปิด - ปิดน้ า 65,000.00       0.00 65,000.00       

จ านวน 1 จุด บริเวณนานาย จ านวน 1 จุด บริเวณนานายธรรมรงค์
ธรรมรงค์  ด้วงทอง หมู่ท่ี 8 ด้วงทอง  หมู่ท่ี 8 บ้านดอนทอง ต าบล
บ้านดอนทอง  ต าบลดอนทอง ดอนทอง อ าเภอหนองโดน จังหวัด 
อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สระบุรี



2.1 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูง 5,236,800.00  2,299,800.00   2,937,000.00  

อายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ. 2552
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2562

2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความ 1,336,800.00  654,800.00      682,000.00     

พิการให้แก่ผู้พิการท่ีมีสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการ
ของ อปท. พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562

3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 18,000.00       9,000.00           9,000.00          

ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมึ
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดท้ิงขาด
ผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบ 
อาชีพเล้ียงตนเองได้

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลัก 53,000.00       53,000.00        0.00  

สุขภาพในพ้ืนท่ีต าบลดอนทอง ประกันสุขภาพต าบลดอนทอง ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบตามตารางจัดสรร
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน เขต 4 สระบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2564



2.2  แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการป้องกัน 40,000.00       0.00 40,000.00  

โรคพิษสุนัขบ้า ต าบลดอนทอง และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต าบลดอนทอง
ตามโครงการ"สัตว์ปลอดโรค ตามโครงการ"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า"ของ อปท. ตามปณิ
ของ อปท. ธานของศาสตราจารย์พลเอกหญิง พล

เรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี และแนว
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ของ อปท.

2 โครงการป้องกันและระงับโรค เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เชิญชวน 30,000.00       0.00 30,000.00  

ติดต่อ และควบคุมโรคไข้เลือด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น การป้องกัน
ออก และระงับโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) และการฉีดพ่น
หมอกควันเพ่ือก าจัดยุงลายพาหนะน า
โรคไข้เลือดออก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 100,000.00     0.00 100,000.00  

ต่าง ๆ เช่น ค่าน้ ายาป้องกันโรคไข้หวัด
นก ค่าวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าพร้อมชุดเข็มฉีดยา ค่าสารเคมี
ส าหรับตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
ค่าทรายอะเบท ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน
ส าหรับลูกน้ ายุงลาย รวมท้ังค่าสารก าจัด
แมลงและพาหนะน าโรคอ่ืน ๆ ฯลฯ

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ 20,000.00       0.00 20,000.00  

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ ตาม กรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ ด้าน โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขอ่ืน
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ 20,000.00       0.00 20,000.00  

หมู่ท่ี 2 บ้านบางระก า  ตาม กรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ ด้าน โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขอ่ืน
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ 20,000.00       0.00 20,000.00  

หมู่ท่ี 3 บ้านกระทุ่มใบมัน ตาม กรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ ด้าน โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขอ่ืน
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ 20,000.00       0.00 20,000.00  

หมู่ท่ี 4 บ้านทองย้อย ตาม กรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ ด้าน โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขอ่ืน
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ 20,000.00       0.00 20,000.00  

หมู่ท่ี 5  บ้านกองทอง ตาม กรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ ด้าน โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขอ่ืน
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ 20,000.00       0.00 20,000.00  

หมู่ท่ี 6 บ้านใดใหญ่ ตาม กรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ ด้าน โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขอ่ืน
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ 20,000.00       0.00 20,000.00  

หมู่ท่ี 7  บ้านม้า ตามโครงการ กรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินการตาม
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขอ่ืน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะ 20,000.00       0.00 20,000.00  

หมู่ท่ี 8  บ้านดอนทอง  ตาม กรรมการหมู่บ้านส าหรับด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ ด้าน โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุขอ่ืน
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เพ่ือ 30,000.00       0.00 30,000.00  

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ใน ของประชาชนให้มีรายได้เพียงพอต่อการ
ต าบลดอนทอง ด ารงชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

ย่ังยืนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 25,000.00       0.00 25,000.00  

การขับเคล่ือนการพัฒนาสภา สนับสนุน เพ่ือการขับเคล่ือนการพัฒนา
เด็กและเยาวชนต าบลดอนทอง สภาเด็กและเยาวชน ต าบลดอนทองประจ า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท
0816.5/ว 4676 ลว 21 ส.ค. 2560

3 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เพ่ือพัฒนา 25,000.00       0.00 25,000.00  

ของบทบาทสตรี ในกลุ่มสตรี สตรีในด้านต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เพ่ือ
ต าบลดอนทอง ประจ าปีงบ การพัฒนาครอบครัว การเสริมสร้างสัม
ประมาณ พ.ศ. 2564 พันธภาพท่ีดี การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิม 45,000.00       45,000.00 0.00  

หนองโดน (โครงการเพ่ิม ประสิทธิภาพ ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ชุด
ประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง เฝ้าระวังหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน/ชุมชนปี 
แผ่นดิน ชุดเฝ้าระวัง ผู้น าหมู่ 2564 อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
บ้าน/ชุมชน กิจกรรม: อบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธ

ศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตามหนังสืออ าเภอหนองโดน ท่ี สบ
1018/ว 1667 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม
2563

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน 25,000.00       25,000.00 0.00  

หนองโดน (โครงการป้องกันและ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 
แก้ไขปัญหายาเสพติด) อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี กิจกรรม

การจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์
เพ่ือค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ตามหนังสืออ าเภอหนองโดน ท่ี สบ
1018/ว1667 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม
2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย



3 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ 5,000.00          0.00 5,000.00  

หนองโดน โครงการรณรงค์เพ่ือ เพ่ือต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2564
ต่อต้านยาเสพติด อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี กิจกรรม

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิต
ส านึก ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้
ไขปัญหายาเสพติดตามหนังสืออ าเภอ
หนองโดน ท่ี สบ 1018/ว 1667 ลง
วันท่ี  14  กรกฎาคม  2563

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับ 25,000.00       0.00 25,000.00  

การสร้างความปรองดองและ สนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สมานฉันท์ของคนในชาติ ประจ า ของคนในชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2564 โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
เพ่ือพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์
รวมจิดใจของประชาชนชาวไทย ท้ังชาติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ



3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับ 10,000.00       0.00 10,000.00  

พัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ สนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพศูนย์
อปพร.ในการด าเนินการป้องกัน ปฏิบัติการ อปพร.ในการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ และ ส าคัญต่าง ๆ และมาตรการในการรักษา
มาตรการในการรักษาความปลอด ความปลอดภัย
ภัย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



3.3 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 ส ารองจ่าย เพ่ือส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย 300,000.00     4,792.00 295,208.00  

เกิดข้ึน เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โรค
ติดต่อ ไฟป่า หมอกควันและรวมถึงภัยพิบัติ
อ่ืน ๆ หรือใช้จ่ายกรณีจ าเป็นเพ่ือการซ่อม
แซมปรับปรุงทรัพย์สินส่ิงก่อสร้างท่ีช ารุด
เสียหายในระหว่างปี โดยไม่ได้คาดหมาย
ไว้เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม  ตลอดจนโครงการ
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตาม
ท่ีผู้บริหารเห็นสมควรเหมาะสม  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม 30,000.00       0.00 30,000.00  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม

ท่ี



4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการสืบสานงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน 100,000.00     0.00 100,000.00  

สงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม



4.3  แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 76,648.00       20,300.72 56,347.28  

อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 5 ต าบล
ดอนทอง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ภาคการศึกษา
ท่ี 2/2563 และภาคการเรียนท่ี 1/2564
จ านวน 40 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
ต่อคนต่อวัน เป็นเวลา 260 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816
.2/ว 4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 63

2 อุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 160,000.00     80,000.00 80,000.00  

ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
บ้านกองทอง หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนทอง
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน (สพฐ.) ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 และ
ภาคการเรียนท่ี 1/2564 จ านวน 40 คน
ในอัตราม้ือละ  20 บาทต่อคนต่อวัน เป็น
เวลา 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาด
ไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 63

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



5.1 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,000.00     12,993.00 117,007.00  

ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป ในอัตราร้อยละห้า พร้อมหักค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างท่ัวไป ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 10,000.00       2,060.00 7,940.00  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในอัตราร้อยละ 0.2
ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี เพ่ือคุ้มครอง
ให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้า 320,640.00     320,640.00 0.00  

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) โดยค านวณ
อัตราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเว้นพันธบัตร
เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน (ไม่ต้องน ามาค านวณ) 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี



5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายก อบต. 129,080.00     0.00 129,080.00  

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 20,400 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับ รองนายก อบต .
จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 11,220 บาท
(จ านวน 2 ราย )

2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 15,120.00       0.00 15,120.00  

นายก/รองนายก นายก อบต. จ านวน  12 เดือน ๆ ละ 
1,750 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
รองนายก อบต. จ านวน 12 เดือน ๆละ
1,760 บาท (จ านวน  2 ราย)

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. 15,120.00       0.00 15,120.00  

นายก จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 1,750 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายก  
อบต. จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 1,760 บาท
(จ านวน  2  คน)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก 86,400.00       0.00 86,400.00  

ปรึกษานายเทศมนตรี/นายก อบต. อบต.จ านวน 12 เดือน ๆ ละ  7,200 บาท

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภา 1,434,400.00  684,000.00 750,400.00  

อบต. จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 11,220
บาท รวมเป็นเงิน  134,640 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับรองประธาน
สภา อบต. จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 9,180
บาท รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
จ านวน 13 คน ๆ ละ 7,200 บาท จ านวน
12 เดือน รวมเป็นเงิน  1,123,200 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 7,200 บาท รวม
เป็นเงิน  86,400 บาท

6 เงินเดือนฝ่ายประจ า เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน 1,748,980.00  479,100.00 1,269,880.00  

เงินเดือนพนักงาน เดือนประจ าปีให้กับพนักงานส่วนต าบลของ  
ส านักปลัด จ านวน 8 อัตรา  

7 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ 84,000.00       42,000.00 42,000.00  

พนักงานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิได้รับ ค่าครองชีพ
ช่ัวคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิได้
รับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา ฯ

8 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับ 168,000.00     42,000.00 126,000.00  

พนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งปลัด อบต.
รองปลัด อบต. และหัวหน้าส านักปลัด

9 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า 414,360.00     207,180.00 207,180.00  

ของส านักปลัด จ านวน 2 อัตรา



10 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม 561,600.00     65,100.00 496,500.00  

ภารกิจในส านักปลัด จ านวน 4 อัตรา

11 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่ 45,420.00       12,000.00 33,420.00  

พนักงานจ้างตามภารกิจส านักปลัด จ านวน
4 อัตรา

12 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง 486,420.00     0.00 486,420.00  

เงินเดือนประจ าปีให้กับพนักงานส่วนต าบล
ของกองคลัง จ านวน  3 อัตรา

13 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราว และเงินเพ่ิม 25,000.00       0.00 25,000.00  

ตามคุณวุฒิการศึกษาให้กับพนักงานส่วน
ต าบล

14 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับ ผอ . 42,000.00       0.00 42,000.00  

กองคลัง จ านวน 12 เดือน

15 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตาม 349,680.00     174,000.00 175,680.00  

ภารกิจในกองคลัง จ านวน 2 อัตรา

16 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่ 1,000.00          0.00 1,000.00  

พนักงานจ้างตามภารกิจของกองคลังจ านวน
2 อัตรา

17 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเดือนประจ าปี 1,182,060.00  0.00 1,182,060.00  

ให้กับพนักงานส่วนต าบลของกองช่าง จ านวน
3 อัตรา

18 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับ 84,000.00       0.00 84,000.00  

พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา



19 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตาม 649,560.00     255,300.00 394,260.00  

ภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไปในกองช่าง
จ านวน 5 อัตรา

20 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวให้ 57,420.00       18,000.00 39,420.00  

กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ท่ัวไป จ านวน  5 อัตรา

21 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิด 60,000.00       6,400.00 53,600.00  

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ซอง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะ
ท้องถ่ิน กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีมีค าส่ังและมีสิทธิได้รับ ฯ

ค่าตอบแทนผู้มาช่วยราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงจาก
ผู้บริหารท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการเบิกจ่าย
พ.ศ. 2562

22 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือบ้าน 120,000.00     60,000.00 60,000.00  

ของพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิได้รับ

23 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าบ ารุงการศึกษา 50,000.00       980.00 49,020.00  

ของบุตรให้แก่ ผู้บริหาร ฯ และพนักงานส่วน
ต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ฯ



24 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิด 25,000.00       0.00 25,000.00  

ประกาศ การจ้างท าโปสเตอร์ การบันทึก
ภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล

25 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้าง 1,324,000.00  861,296.00 462,704.00  

เหมาท าการอย่างหน่ึง อย่างใด เช่นค่าจ้าง
ฉีดยาป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้เลือดออก 
พิษสุนัขบ้า จ้างเหมาคนงาน อบต. จัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาประเมินองค์กร
พ่นหมอกควัน และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ี
เป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายน้ี

26 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีเก่ียว 80,000.00       33,708.00 46,292.00  

กับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนทอง

27 ค่าเช่าทรัพย์สิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินรวมถึงเงินท่ีต้อง 65,000.00       61,600.00 3,400.00  

จ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สินได้แก่ ค่าเช่าท่ี
(บ่อน้ าดิบ) เพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปาผิวดิน
ของ อบต.

28 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 25,000.00       18,700.00 6,300.00  

ต่าง ๆ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ

29 ค่ารับวารสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และส่ือส่ิงพิมพ์ 30,000.00       0.00 30,000.00  

ต่าง ๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการท า
พ.ร.บ.รถยนต์ต่าง ๆ ของ อบต.



30 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงรับรองบุคคล หรือ 25,000.00       5,310.00 19,690.00  

พิธีการ คณะบุคคลท่ีมาตรวจเย่ียม/นิเทศงานใน
อบต. ตลอดจนงานในกิจการของสภา อบต.
และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พิธี
เปิด ฯลฯ

31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี 50,000.00       28,678.00 21,322.00  

พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองในการ
เดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภา อบต.
เลขานุการ ประธานสภาอบต. สมาชิกสภา
อบต. นายก อบต. เลขานุการนายก อบต.
และพนักงานส่วนต าบล 

32 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังตามท่ี 300,000.00     0.00 300,000.00  

คณะกรรมการเลือกต้ังก าหนดอีกท้ังการให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณ
รงค์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี ตามหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675
ลงวันท่ี 6 กรกฏาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2
/ว 1705 ลงวันท่ี  20 มีนาคม 2563

33 โครงการจัดงานวันส าคัญของทาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน 20,000.00       4,000.00 16,000.00  

ราชการ ส าคัญ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชน
มพรรษา ฯ งานเก่ียวกับการปกป้องสถาบัน
การเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ฯลฯ



34 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ และเพ่ือ 20,000.00       0.00 20,000.00  

ระบบสารสนเทศต าบลดอนทอง สร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนท่ีโดยมีการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ บริการติด
ต่อสอบถาม ติดตามการรับแจ้งและประชา
สัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.

36 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 10,000.00       0.00 10,000.00  

พัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้
ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. ความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

37 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000.00       0.00 10,000.00  

พัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่พนัก ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้
งานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง ของ อบต. ประจ าปี และพนักงานจ้าง ของ อบต. ประจ าปี
2564 2564

38 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาหรือซ่อม 40,000.00       3,918.00 36,082.00  

แซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อ
สร้างต่าง ๆ

39 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 80,000.00       0.00 80,000.00  

ของ อบต. เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง น้ าด่ืม โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี
ฯลฯ



40 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ 100,000.00     61,710.00 38,290.00  

ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนทอง เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฟิวส์ ปล๊ักไฟ
ฯลฯ

41 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุปกรณ์งานบ้าน 24,492.00       0.00 24,492.00  

งานครัว เช่น จาน น้ าด่ืม ถัง ไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก ถุงมือ กาแฟ ฯลฯ

42 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส าหรับงานก่อสร้าง 50,000.00       0.00 50,000.00  

เช่น ไม้ สึ ปูน หิน ทราย ตะปู ฯลฯ

43 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุต่าง ๆของรถ 40,000.00       0.00 40,000.00  

บรรทุกน้ า รถยนต์ส่วนกลาง และรถจักรยาน
ยนต์ใช้ในส านักงาน เช่น เป็นค่าแบตเตอร่ี
ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ ามัน
เบรก หัวเทียน น็อต และสกูร ตลอดจนวัสดุ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับยานพาหนะและขนส่ง

44 วัสดุซ้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000.00     169,400.00 30,600.00  

เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อล่ืน
ของรถยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ า

45 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส าหรับการโฆษณา 25,000.00       0.00 25,000.00  

และเผยแพร่ เช่นโปสเตอร์ แผ่นป้าย สี แปรง
ทาสี การล้างอัดขยายรูป ฯลฯ

46 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 30,000.00       16,560.00 13,440.00  

แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกปร๊ินเตอร์ ฯลฯ ท่ี
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์



47 วัสดุอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ 10,000.00       0.00 10,000.00  

ประโยชน์ในการบริหารงานของ อบต.

48 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับท่ีท าการองค์การ 250,000.00     85,915.81 164,084.19  

บริหารส่วนต าบล และไฟฟ้าสาธารณะ

49 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ขององค์การ 10,000.00       0.00 10,000.00  

บริหารส่วนต าบลดอนทอง

50 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณี 5,000.00          0.00 5,000.00  

ยากร ค่าลงทะเบียนจดหมาย และอ่ืน ๆ ฯลฯ

51 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย 60,000.00       42,628.80 17,371.20  

เก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าส่ือ
สารอ่ืน ๆ

52 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซ้ือบ้านของ 60,000.00       0.00 60,000.00  

พนักงานส่วนต าบลท่ีมีสิทธิเบิกได้

53 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ 25,000.00       0.00 25,000.00  

พนักงานส่วนต าบล

54 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช 30,000.00       13,700.00 16,300.00  

การในและนอกราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม อบรม
สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ

55 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 50,000.00       0.00 50,000.00  

ทะเบียนทรัพย์สิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
พัฒนารายได้ การเงินการคลัง การพัสดุประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



56 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความ 30,000.00       0.00 30,000.00  

เพ่ิมศักยภาพการบันทึกบัญชี ด้วย รู้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตาม
ระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ภารกิจ ในการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอม
ประจ าปีงบประมาณ 2564 พิวเตอร์ (e-laas) ประจ าปีงบประมาณ 

2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุง ซ่อม 50,000.00       0.00 50,000.00  

แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ฯลฯ

58 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้ดซ้ือวัสดุส านักงานต่าง ๆ 30,000.00       9,000.00 21,000.00  

เช่นใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ฯลฯ

59 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 25,000.00       0.00 25,000.00  

แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

60 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าซ้ือดวงตราไปรษณี 10,000.00       0.00 10,000.00  

ยากร ค่าลงทะเบียนจดหมาย และอ่ืน ๆ ฯลฯ

61 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือ ค่าเช่าซ้ือบ้านของ 60,000.00       0.00 60,000.00  

พนักงานส่วนต าบล

62 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ 25,000.00       0.00 25,000.00  

พนักงานส่วนต าบล



63 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 195,000.00     109,940.00 85,060.00  

ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง จ้าง
เหมาบริการท าอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น ค่าจ้าง
เหมาก าจัดวัชพืชในต าบลดอนทอง ค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต.

64 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช 30,000.00       0.00 30,000.00  

การในและนอกราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ
ของพนักงานส่วนต าบล ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล

65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อม 80,000.00       60,395.00 19,605.00  

แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

66 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 20,000.00       3,918.00 16,082.00  

เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว
แบบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ

67 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในงาน 1,515,000.00  1,178,578.00 336,422.00  

ก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการเอง เช่น ไม้ สี
อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู ลูกรัง ฯลฯ

68 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 20,000.00       20,000.00  

แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ



5.3  แผนงานการพาณิชย์
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 วัสดุอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ า ไฟฟ้า หัวเช่ือม วาล์ว 200,000.00     160,300.00      39,700.00       

ปิด - เปิด ท่อประปา ข้อต่อประปา กาวยาง
ทรายกรอง สารดับกล่ิน ปูนขาว ฯลฯ ท่ีใช้
ส าหรับกิจการประปา และวัสดุอ่ืน ๆท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ดอนทอง

2 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในกิจการ 480,000.00     191,683.49      288,316.51     

ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน



5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการส่เสริม สนับสนุน การจัด เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชา 25,000.00       -                   25,000.00       

ท าแผนชุมชน ประจ าปีงบ คมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้าง
ประมาณ 2564 เครือข่ายองค์กรหชุมชนและสนับสนุน การขับ

เคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูล
มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักเศรษฐ 25,000.00       -                   25,000.00       

ด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอ กิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้าน ตาม
เพียงประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครง

การอันเน่ืองจากพระราชด าริ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร



6.1  แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษาแผ่น เพ่ือจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและ 25,000.00       -                   25,000.00       

ดิน" ป่าไม้ สร้างจิตส านึกของประชาชนในการ
รักษาส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติ

2 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถ่ินไทย 25,000.00       -                   25,000.00       

รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือคุ้มครอง ดูแล รวมใจภักด์ิ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว ฯ ตามหนังสือ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0810
ส่ิงแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ .6/ว 1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประจ าปี และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี

4 เมษายน  2562

3 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหาร 20,000.00       -                   20,000.00       

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าต าบลดอนทอง ประจ าปี การเกษตร ประจ าต าบลดอนทอง
งบประมาณ 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี



7.1 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

เกิดข้ึนจากโครงการ
(บาท) (บาท)

(บาท)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้

6 เดือน รอบปี 63

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนโครง เพ่ือคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 20,000.00       -                   20,000.00       

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ือง และส่ิงแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็น
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ มิตรกับส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่ง
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
เทพรรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 0891.4/ว164 ลงวันท่ี 26 มกราคม  
ราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2558  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
พ.ศ. 2564 ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1425

ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพัฒนาด้านการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
สถานะการด าเนินงาน รอการรายงาน


