
ประกาศ อบต.ดอนทอง
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ
นมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิ
ผลตอ่สภาทอ้งถิ�น และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั �งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.ดอนทอง จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการ
จัดทํางบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบ
และกํากบัการบรหิารจัดการอบต.ดอนทอง ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.ดอนทอง 
    "เป็นเลศิดา้นการพัฒนา บรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส ใสใ่จประชาชน"
ข. พนัธกจิ ของอบต.ดอนทอง 
    1.พัฒนาคนใหม้คีณุภาพ คณุธรรม มคีวามรอบรูอ้ยา่งเทา่ทนั มสีขุภาวะที�ด ีมคีวามมั�นคงในการดํารงชวีติ ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
    2.พัฒนาตําบลดอนทองใหเ้ป็นตําบลน่าอยู ่
    3.เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิชมุชน โดยเชื�อมโยงการบรกิารและการทอ่งเที�ยว 
    4.เสรมิสรา้งความอดุมสมบรูณข์องทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุคา่ความหลากหลายทางชวีภาพควบคูก่บัการรักษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม ใหส้มดลุอยา่งยั�งยนื 
    5.สบืสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมและจารตีประเพณีที�ดงีามของทอ้งถิ�นใหดํ้ารงอยูอ่ยา่งยั�งย่นื 
    6.พัฒนาระบบบรหิารจัดการที�ด ีและเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มในการพัฒนาทอ้งถิ�นจากทกุภาคสว่น
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.ดอนทองไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้7 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

    ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

    ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

    ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม

    ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนาบคุลากร

    ดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

    ดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกจิ การเกษตร และการทอ่งเที�ยว

ง. การวางแผน
    อบต.ดอนทอง ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผน
พัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    อบต.ดอนทอง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 45 36,452,000.00 47 42,923,500.00 60 169,610,000.00 63 180,109,500.00 59 178,576,000.00

ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 33 3,135,000.00 33 3,135,000.00 34 4,135,000.00 34 4,135,000.00 34 4,135,000.00

ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

16 4,652,000.00 16 4,502,000.00 17 4,956,000.00 16 4,502,000.00 16 4,502,000.00

ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 8 565,000.00 8 565,000.00 9 2,565,000.00 9 2,565,000.00 9 2,565,000.00

ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนาบคุลากร 36 15,586,800.00 34 15,039,500.00 35 15,939,500.00 36 16,739,500.00 35 15,939,500.00

ดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

3 105,000.00 3 105,000.00 5 2,905,000.00 5 2,905,000.00 3 105,000.00

ดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกจิ การเกษตร และ
การทอ่งเที�ยว

3 170,000.00 3 170,000.00 3 170,000.00 3 170,000.00 3 170,000.00

รวม 144 60,665,800.00 144 66,440,000.00 163 200,280,500.00 166 211,126,000.00 159 205,992,500.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.ดอนทอง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 78 โครงการ งบประมาณ 13,707,930 บาท สามารถจําแนกตาม
ยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 10 1,861,000.00

ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 18 6,457,200.00

ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 12 559,000.00

ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 3 295,810.00



ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนาบคุลากร 31 4,534,920.00

ดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 2 0.00

ดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกจิ การเกษตร และการทอ่งเที�ยว 2 0.00

รวม 78 13,707,930.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.ดอนทอง มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ย
งานทรีบั
ผดิชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กถนน
สายซอยบา้น นายอนันต์
เพง่พนิจิ บรเิวณหมูท่ี� 4
บา้นทองยอ้ย

100,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกในการสญัจรไป-มา เขตพื�นที�ความรับผดิ
ชอบของ อบต.

2. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุและ
ซอ่มแซมถนนลกูรังกลบ
หลมุบอ่ บรเิวณสาย
การเกษตรสาย 2 หมูท่ี� 1
บา้นหนองแร่

100,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกในการสญัจรไป-มา เขตพื�นที�ความรับผดิ
ชอบของ อบต.

3. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการตดิตั �งประต ูเปิด -
ปิดนํ�า บรเิวณคลองบา้นมา้
หมูท่ี� 7 บา้นมา้

54,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บแสงสวา่งในการสญัจรไป-มา เขตพื�นที�ความรับผดิ
ชอบของ อบต.

4. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุและ
ซอ่มแซมถนนลกูรังหลมุ
บอ่ บรเิวณสายการเกษตร
สายนาขา้ว นางประทนิ
วงษ์ถนอม หมูท่ี� 7 บา้นมา้

100,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บแสงสวา่งในการสญัจรไป-มา เขตพื�นที�ความรับผดิ
ชอบของ อบต.

5. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการตดิตั �งประต ูเปิด -
ปิดนํ�า บรเิวณคลองทอง
ยอ้ย หมูท่ี� 4 บา้นทองยอ้ย

108,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อไมใ่หค้ลองเกดิความตื�นเขนิ - เพื�อใหนํ้�าไหลไดส้ะดวก หมูท่ี� 1-8

6. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณหอถงั
ประปา หมูท่ี� 8 บา้นดอน
ทอง

250,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใชท้ี�ดขี ึ�น หมูท่ี� 1-8

7. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณหอถงั
ประปา หมูท่ี� 6 บา้นกอง
ทอง

250,000.00 สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใชท้ี�ดขี ึ�น หมูท่ี� 1-8



สํานักการ
ชา่ง

8. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณหอถงั
ประปา หมูท่ี� 5 บา้นกอง
ทอง

250,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใชท้ี�ดขี ึ�น หมูท่ี� 5

9. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการตดิตั �งระบบสบูนํ�า
ดว้ยพลงังานแสงอาทติย์

399,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใชท้ี�เพยีงพอและลดคา่ไฟฟ้าในการผลตินํ�าประปา
หมูบ่า้น หมูท่ี� 1-8

10. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณหอถงั
ประปา หมูท่ี� 2 บา้น
บางระกํา

250,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าใชท้ี�เพยีงพอลดปัญหาภยัแลง้ หมูท่ี� 2,5,6,8

11. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูสุ้
งอายุ

4,534,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหผู้ส้งูอายทุี�ไมส่ามารถหาเลี�ยงชพีไดม้เีงนิยงัชพี ผูส้งูอาย ุจํานวน 580
คน

12. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผู ้
พกิาร

1,338,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหผู้พ้กิารที�ไมส่ามารถหาเลี�ยงชพีได ้มเีงนิยงัชพี ผูพ้กิาร รับเบี�ยยงัชพี
คนละ 800 บาท

13. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูป่้วย
เอดส์

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเป็นเงนิยงัชพีผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดส ์คนละ 500
บาท

14. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ สํารองจา่ย 300,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัตา่งๆในเขตตําบลดอนทอง
ผูป้ระสบภยัในตําบล
ไดรั้บความชว่ยเหลอื
ทนัทว่งที

15. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคพษิสนัุขบา้
สตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุข
บา้

22,200.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเป็นการป้องกนัไมใ่หโ้รคพษิสนัุขบา้ระบาดเพิ�มมากขึ�น และให ้
ประชาชนมคีวามรูเ้รื�องโรคพษิสนัุขบา้

จัดซื�อวคัซนีและเข็ม
ฉีดยาพรอ้มจา้งเหมา
ฉีดวคัซนีใหก้บัสนัุข
และแมว

16. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

ป้องกนัและควบคมุโรคไข ้
เลอืดออก

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

- เพื�อป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก - เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้รื�อง
การป้องกนัโรค

จัดซื�อวสัด ุอปุกรณ์
เชน่ นํ�ายาเคมกํีาจัดยงุ
ลาย และทรายอะเบท

17. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิและ
สนับสนุนเพื�อการขบั
เคลื�อนการพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลดอน
ทอง

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพรา่งกายโดยการออกกําลงักาย หา่งไกลยาเสพตดิ

ประชาชนเขา้รว่มการ
แขง่ขนักฬีาสากลและ
กฬีาพื�นบา้นทกุ
หมูบ่า้น

18. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 1 เพื�อ
ดําเนนิการโครงการตาม

20,000.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั

เพื�อตอบสนองการดําเนนิงานตามโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ จัดกจิกรรมการฝึก
อบรม รณรงคป้์องกนั



แนวทางพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

ดา้นสาธารณสขุอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

19. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 2 เพื�อ
ดําเนนิการโครงการตาม
แนวทางพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตอบสนอนการดําเนนิงานตามโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

จัดกจิกรรมการฝึก
อบรม รณรงคป้์องกนั
ดา้นสาธารณสขุอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

20. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 3 เพื�อ
ดําเนนิการโครงการตาม
แนวทางพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตอบสนองการดําเนนิงานตามโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

จัดกจิกรรมการฝึก
อบรม รณรงคป้์องกนั
ดา้นสาธารณสขุอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

21. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 4 เพื�อ
ดําเนนิการโครงการตาม
แนวทางพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตอบสนองการดําเนนิงานตามโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

จัดกจิกรรมการฝึก
อบรม รณรงคป้์องกนั
ดา้นสาธารณสขุอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

22. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 5 เพื�อ
ดําเนนิการโครงการตาม
แนวทางพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตอบสนองการดําเนนิงานตามโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

จัดกจิกรรมการฝึก
อบรม รณรงคป้์องกนั
ดา้นสาธารณสขุอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

23. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 6 เพื�อ
ดําเนนิการโครงการตาม
แนวทางพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตอบสนองการดําเนนิงานตามโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

จัดกจิกรรมการฝึก
อบรม รณรงคป้์องกนั
ดา้นสาธารณสขุอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

24. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 7 เพื�อ
ดําเนนิการโครงการตาม
แนวทางพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตอบสนองการดําเนนิงานตามโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

จัดกจิกรรมการฝึก
อบรม รณรงคป้์องกนั
ดา้นสาธารณสขุอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

25. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูท่ี� 8 เพื�อ
ดําเนนิการโครงการตาม
แนวทางพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตอบสนองการดําเนนิงานตามโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

จัดกจิกรรมการฝึก
อบรม รณรงคป้์องกนั
ดา้นสาธารณสขุอยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

26. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการ
จราจรในพื�นที�ตําบลดอน
ทอง

10,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจา่ยใหก้บั อสม.ตําบลดอนทอง ในการพัฒนาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ
แกไ้ขปัญหาในเรอืงตา่ง ๆ

อดุหนุนงบประมาณให ้
อสม.แตล่ะหมูบ่า้น

27. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิสมทบกองทนุเงนิ
ทดแทน

10,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อชว่ยเหลอืผูป่้วยเอดส ์และผูต้ดิเชื�อ H.I.V

อดุหนุนงบประมาณให ้
กบัศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพื�อ
ชว่ยเหลอืผูป่้วยเอดส์
และผูต้ดิเชื�อ H.I.V
อําเภอหนองโดน

28. ดา้นสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิสมทบกองทุนุหลกั
ประกนัสขุภาพในพื�นที�
ตําบลดอนทอง

53,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเป็นการดแูลเอาใจใสส่ขุภาพประชาชนตําบลดอนทอง
สมทบเงนิเขา้กองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพ
พื�นที�ตําบลดอนทอง

29.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการสนับสนุน สง่
เสรมิการพัฒนาศกัยภาพ
ศนูยป์ฏบิตักิาร อปพร. ใน
การดําเนนิการป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนนใน
ชว่งเทศกาลสําคญัตา่งๆ
และมาตรการในการรักษา
ความปลอดภยัารฝึกอบรม
อปพร.

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหส้มาชกิ อปพร.ไดรั้บการฝึกอบรมเพื�อทบทวนเกี�ยวกบัการป้องกนั
ภยัตา่งๆ

จัดฝึกอบรม ทบทวน
อปพร.

30. ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุน การพัฒนา
คณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ
ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสใน
ตําบลดอนทอง

30,000.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,

เพื�อสง่เสรมิสนับสนุนผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสไดส้รา้งพลานามยั ทั �ง
ทางรา่งกายและทางจติใจใหเ้ขม้แข็ง สดชื�น แจม่ใส

ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผู ้
ดอ้ยโอกาสในตําบล
ดอนทอง



สํานักงาน
ปลดั อบต.

31.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการสง่เสรมิความเขม้
แข็งขแงบทบาทสตรี
ตําบลดอนทอง

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิใหก้ลุม่สตรไีดม้กีารพัฒนาศกัยภาพเพิ�มขึ�น กลุม่สตรตํีาบลดอน
ทอง

32.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการจัดซื�อสายสง่นํ�า
ดบัเพลงิแบบยาง
สงัเคราะห์

22,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื�นที�ตําบลดอนทอง จํานวน 2 ชดุ

33.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการสง่เสรมิสนับสนุน
การดําเนนิงานตามหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีง

0.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกปลอดภยัในการเดนิทาง หมูท่ี� 1-8

34.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

อดุหนุนที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน
(โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพผูป้ระสาน
พลงัแผน่ดนิ ชดุเฝ้าระวงั
หมูบ่า้น ผูนํ้าหมูบ่า้น/
ชมุชน

45,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกระตุน้ใหผู้ป้ระสานพลงัแผน่ดนิทําใหห้มูบ่า้น/ชมุชนมคีวามเขม้แข็ง
และปลอดยาเสพตดิอยา่งยั�งยนื

อดุหนุนงบประมาณให ้
กบั ศตส.อ. หนองโดน
(ที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน)

35.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

อดุหนุนที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน
โครงการรณรงคเ์พื�อตอ่
ตา้นยาเสพตดิ

5,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

- เพื�อมุง่ลดปัญหาแพรร่ะบาด ขจัดความเดอืดรอ้นของประชาชน - เพื�อ
สรา้งกระแสเพื�อสง่ผลใหเ้ยาวชนมภีมูคิุม้กนั รูจั้กปฏเิสธและไมเ่ขา้ไป
เกี�ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ

อดุหนุนงบประมาณให ้
กบั ศตส.อ. หนองโดน
(ที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน)

36.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

อดุหนุนที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน
(โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

25,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อลดปัญหายาเสพตดิและขจัดความเดอืนรอ้นของประชาชนและสรา้ง
ความเขม้แข็งของหมูบ่า้น/ชมุชน

อดุหนุนงบประมาณให ้
กบั ศตส.อ. หนองโดน
(ที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน)

37.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการจัดกจิกรรมวนั
เด็กแหง่ชาติ

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหเ้ด็กๆในตําบลดอนทองไดม้าทํากจิกรรมรว่มกนั จัดกจิกรรมใหเ้เด็กๆใน
ตําบลดอนทอง

38.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการจัดซื�อครภุณัฑ์
การเกษตร เรอืกําจัด
วชัพชืในลําคลอง

432,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อลดปัญหาวชัพชืสิ�งปฏกิลูขวางทางนํ�า

ซื�อเรอืกําจัดวชัพชื
ขนาดเครื�องยนต ์12
แรงมา้ จํานวน 1 ลํา
พรอ้มเทรลเลอรล์าก
เรอื

39.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุน การจัดทําแผน
ชมุชน

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

คนในชมุชนไดแ้ลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนัไดเ้ห็นขอ้เดน่ ขอ้ด ีโอกาสและขอ้
จํากดัของชมุชนในการพัฒนาอยา่งมเีป้าหมาย มชีอ่งทางในการแกไ้ข
ปัญหาของชมุชนไดอ้ยา่ง

หมูท่ี� 1- 8

40.

ดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชน สงัคม และ
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย

โครงการสง่เสรมิและ
สนับสนุนการสรา้งความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อใหเ้กดิความรักสมคัรสมานสามคัคใีนความเป็นชาตไิทย -เพื�อสรา้ง
วฒันธรรมการเมอืงการปกครองใหถ้กูตอ้ง

เขตพื�นที�ความรับผดิ
ชอบของ อบต.

41.
ดา้นการศกึษา
ศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

อาหารเสรมิ (นม) 95,810.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อชว่ยใหนั้กเรยีนไดรั้บ อาหารเสรมิ (นม) ที�เพยีงพอ

จัดซื�ออาหารเสรมิ
(นม) ใหก้บันักเรยีน
โรงเรยีนวดั
สวา่งอารมณ์

42. ดา้นการศกึษา
ศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนในเขต
พื�นที�รับผดิชอบของ

200,000.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,

เพื�อใหนั้กเรยีนไดรั้บอาหารที�เพยีงพอ อดุหนุนงบประมาณให ้
กบัโรงเรยีนวดั
สวา่งอารมณ์



องคก์ารปกครองสว่นทอ้ง
ถิ�น

สํานักงาน
ปลดั อบต.

43.
ดา้นการศกึษา
ศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

โครงการสบืสานงาน
ประเพณีสงกรานตแ์ละ
รดนํ�าดําหวัผูส้งูอายุ

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเป็นการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิ�น และแสดงความ
กตญั�กูตเวทตีอ่ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่

ผูส้งูอาย ุตลอดจนเด็ก
เยาวชนและประชาชน
เขา้รว่มงานประมาณ
500 คน

44.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

คา่โฆษณาและเผยแพร่ 3,500.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อผูต้ดิยาเสพตดิมคีณุภาพชวีติที�ดขี ึ�น เขตพื�นที�รับผดิชอบ
ของ อบต.

45.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

คา่บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซม

382,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุของศนูยใ์ห ้
บรกิารดา้นสาธารณสขุของศนูยผ์ูพ้กิารตําบลดอนทอง

อดุหนุนงบประมาณใน
การดําเนนิการใหก้บั
ศนูยผ์ูพ้กิารตําบลดอน
ทอง

46.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

คา่เชา่บา้น (สํานักปลดั) 120,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมอนัดงีามและอนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิ�น
ใหอ้ยูส่บืไป หมูท่ี� 1-8

47.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

อดุหนุนองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลหนองโดน

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเป็นการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารสขุภาวะดา้นสาธารณสขุ

อดุหนุนงบประมาณใน
การดําเนนิงานใหก้บั
โครงการตําบลสขุ
ภาวะ ตําบลดอนทอง

48.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

คา่บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซม

4,000.00

สว่นการ
คลงั, กอง
คลงั,
สํานักคลงั

เพื�อปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมการบรโิภคที�ไมด่ตีอ่สขุภาพ

ฝึกอบรมการรณรงค์
ป้องกนัและจัด
กจิกรรมใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชนในพื�นที�
ตําบลดอนทอง

49.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปราชการ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

- เพื�อสง่เสรมิงานประเพณีทอ้งถิ�น - เพื�อเผยแพรว่ฒันธรรมเอกลกัษณข์อง
ชาวอําเภอหนองโดน

อดุหนุนงบประมาณให ้
กบัที�ทําการอําเภอ
หนองโดน

50.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิเดอืนพนักงาน (ฝ่าย
ประจํา-กองชา่ง)

100.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กอง
ประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บรูข้า่วสารตา่งๆทนัเหตกุารณ์
ตดิตั �งระบบเสยีงตาม
สายและเสยีงไรส้าย
หมูท่ี� 1-8

51.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิเพิ�มตา่งๆ ของ
พนักงาน (สํานักปลดั)

84,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อออกเยี�ยมเยยีน และพบปะกบัประชาชนตําบลดอนทอง -เพื�อสง่เสรมิ
ความรูค้วามเขา้ใจในกจิกรรมของ อบต. -เพื�อรับฟังปัญหาความเดอืนรอ้น
ของประชาชน

ประชาชนตําบลดอน
ทองทกุหมุบ่า้น

52.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิคา่ตอบแทน
เลขานุการ/ที�ปรกึษานายก
เทศมนตร ีนายกองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

79,200.00

สว่นการ
คลงั, กอง
คลงั,
สํานักคลงั

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บรูว้นัเวลาในการเริ�มจัดเกบ็ภาษี และมาชาํระภาษีีได ้
ตรงตามกําหนดเวลา

จัดทําป้าย
ประชาสมัพันธแ์ผน่พับ
ประชาสมัพันธท์าง
หอกระจายขา่วในทกุ
หมูบ่า้น

53.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษา
บตุร (สํานักปลดั)

10,000.00

สว่นการ
คลงั, กอง
คลงั,
สํานักคลงั

เพื�อใหก้ารจัดเกบ็ภาษีถกูตอ้งและครบถว้น

สํารวจโรงเรอืน ที�ดนิ
และป้ายในเขตพื�นที�
อบต. จํานวน 8
หมูบ่า้น

54.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

โครงการจัดทําแผนที�ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์นิ
เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการ
จัดเกบ็ภาษีและพัฒนาราย
ได ้ระยะที� 1 การจัดทํา
แผนที�แมบ่ทและทะเบยีน
ทรัพยส์นิพัฒนาระบบการ
จัดเกบ็ภาษี

0.00

สว่นการ
คลงั, กอง
คลงั,
สํานักคลงั

เพื�อใหพ้นักงานปฏบิตังิานดา้นการจัดเกบ็เป็นระบบ

เพื�อเป็นคา่ใชจ่า่ยใน
การจัดหาโปรแกรม
เพื�อการพัฒนาระบบ
จัดภาษี

�



55. ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

โครงการจัดซื�อเครื�อง
คอมพวิเตอร ์สํานักงาน
ประมวลผล แบบที� 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 19 นิ�ว)

30,000.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

- เพื�อใชใ้นงานแผนที�ภาษี พื�นที�หมูท่ี� 1-8

56.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เพื�อเพิ�ม
ศกัยภาพการบนัทกึบญัชี
ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์(e-
laas)

0.00

สว่นการ
คลงั, กอง
คลงั,
สํานักคลงั

-เพื�อใหบ้คุลากรของ อบต.ดอนทองมคีวามรุค้วามเขา้ใจ สามารถปฏบิตั ิ
งานในระบบ e-laas ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง -เพื�อลดขอ้ผดิพลาดและเพิ�มทกัษะใน
การปฏบิตังิานดา้นการเงนิการคลงัรวมทั �งแกไ้ข ปัญหาการปฏบิตังิานใน
ระบบบญัชคีอมพวิเตอร ์e-laas ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง -เพื�อรองรับการปฏบิตังิาน
ดา้นการเงนิ การคลงัตามระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐดว้ยระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์GFMISและรองรับการรับ-สง่ ขอ้มลูในการจัดสรรเงนิและ
รายบงานสรปุสถานการณเ์บกิจา่ยของอบต. -เพื�อให ้อบต.สามารถรายงาน
ผลการดําเนนิการรับและเบกิจา่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว

บคุลากรของ
อบต.ดอนทอง จํานวน
12 คน

57.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิประจําตําแหน่ง (กอง
ชา่ง)

84,000.00

สว่นการ
คลงั, กอง
คลงั,
สํานักคลงั

-เพื�อใหอ้บต.ดอนทอง มแีผนที�แมบ่ทที�สามารถนํามาประกอบเป็นแผนที�
ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิได ้-เพื�อเป็นการรวบรมขอ้มลูที�ดนิที�มกีาร
เปลี�ยนแปลง(สาระบบที�ดนิ)ในเขตอบต.ดอนทอง -เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
พัฒนาวางแผนจัดการในพื�นที�ไดอ้ยา่งคลอบคลมุ -เพื�อใหอ้บต.ดอนทอง มี
ขอ้มลูระวางแผนที�ซ ึ�งตอ่กนัทกุระวางจนครอบคลมุพื�นที�ในเขตตําบล -เพื�ี
ใหม้แีผนที�แสดงขอบเขตของตําบลชดัเจนยิ�งขึ�น

จัดทําแผนที�ภาษีและ
ทะเบยียทรัพยส์นิให ้
คลอบคลมุพื�นที�
ทั �งหมดของอบต.ดอน
ทอง

58.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิสมทบกองทนุประกนั
สงัคม

61,500.00

สว่น
แผน,กอง
แผนและ
งบ
ประมาณ,
กอง
วชิาการ
และแผน
งาน,
สํานัก
นโยบาย
และแผน

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการปฏบิตังิานราชการและการให ้
บรกิารประชาชน

เงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคม,เงนิ
สมทบกองทนุบรเหน็
จบํานาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิ�น(กบท.)

59.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

โครงการจัดซื�อโทรศศัน์
แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ
Smart TV

14,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิการเกษตรกรในการประกอบอาชพี เกษตรกรตําบลดอน
ทอง

60.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

โครงการจัดงานวนัสําคญั
ของทางราชการ

3,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิให ้พนักงานลกูจา้งและประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นตลอดจนใหป้ระชาชนในพื�นที�เขา้มามสีว่นรว่ม
ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตชิอบ

ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่
พนักงานลกูจา้งและ
ประชาชน

61.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิ�น (กบท.)

149,660.00

สว่นการ
คลงั, กอง
คลงั,
สํานักคลงั

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการปฏบิตังิานราชการและการให ้
บรกิารประชาชน

เงนิสมทบกองทนุ
ประกนัสงัคม,เงนิ
สมทบกองทนุบรเหน็
จบํานาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิ�น(กบท.)

62.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยรีะบบ
สารสนเทศตําบลดอนทอง

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหม้ศีนูยข์อ้มลูขา่วสาร ไวบ้รกิารประชาชน พัฒนาและปรับปรงุ
ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

63.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
นายก/รองนายก

38,620.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มลูขา่วสารที�ทนัสมยัทนัตอ่เหตกุารณ์ ทําป้าย แผน่พับ
ประชาสมัพันธ์

64.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

โครงการจัดซื�อเครื�อง
คอมพวิเตอร ์สํานักงาน
ประมวลผล แบบที� 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 19 นิ�ว)

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเผยแพรป่ระชาสมัพันธแ์ละสง่เสรมิการทอ่งเที�ยว ป้ายประชาสมัพันธก์าร
ทอ่งเที�ยว

65.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
(สํานักปลดั)

125,760.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อเทดิทลูพระเกยีรตคิณุของรัชกาลที�10 ใหจ้ารกึอยูใ่นจติใจของคนไทย
-เพื�อปกป้องสถานบนัสําคญัของชาตใิหเ้ป็นที�ยดึเหนี�ยวจติใจของคนไทย
โดยคํานงึถงึประโยชน ์-เพื�อเทดิพระเกยีรตคิณุของรัชกาลที�10

จัดทําโครงการปีละ 2
ครั�ง

66. ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิเพิ�มตา่งๆ ของ
พนักงาน (กองคลงั)

0.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,

-เพื�อสนองพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารใีน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ-เพื�อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พชือนัเนื�องมาจากพระราชดํารฯิในกจิกรรมที�สองการสํารวจเกบ็รวม
พันธกุรรมพชื-เพื�อใหก้ลุม่เป้าหมายไดเ้หน้ความสําคญัและประโยชนข์อง

-คณะผูบ้รหิารสมาชกิ
สภาฯ พนักงานสว่น
ตําบล พนักงานจา้ง
ผูนํ้าทอ้งถิ�น ตวัแทน



สํานักงาน
ปลดั อบต.

การอนุรักษ์ทรัพยากรไทย และมเีวทแีลกเปลี�ยนเรยีนรูท้รัพยากรไทย -เพื�อ
ใหก้ลุม่เป้าหมายไดเ้รยีนรูก้ารจัดทําฐานขอ้มลูทรัพยากรทอ้งถิ�นทรัพยากร
ทางกายภาพชวีภาพทรัพยากรทางวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิ�น

กลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่สตรี
และกลุม่เยาวชนจาก
ตวัแทนหมูบ่า้นใน
ตําบลดอนทอง
จํานวน25คน

67.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิเพิ�มตา่งๆ ของ
พนักงานจา้ง (กองชา่ง)

24,420.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อใหเ้กดิความรักสมคัรสมานสามคัคใีนความเป็นชาตไิทย -เพื�สรา้ง
วฒันธรรม การเมอืงการปกครองใหถ้กูตอ้ง

อดุหนุนงบประมาณให ้
กบัที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน

68.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรับรอง
และพธิกีาร

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อใหด้ ฝึกอบรม/สนับสนุนงบ
ประมาณ

69.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิเดอืนพนักงาน (ฝ่าย
ประจํา-สํานักปลดั)

918,160.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการปฏบิตังิานราชการและการให ้
บรกิารประชาชน

จา่ยเป็นเงนิเดอืน คา่
ตอบแทน คณะผู ้
บรหิาร พนักงานสว่น
ตําบล

70.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตั �ง 0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการปฏบิตังิานราชการและการให ้
บรกิารประชาชน

คา่บํารงุรักษา
ทรัพยส์นิตา่งๆ

71.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิ
สภาองคก์รปกรองสว่น
ทอ้งถิ�น

1,447,200.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการปฏบิตังิานราชการและการให ้
บรกิารประชาชน คา่ซื�อวสัดุ

72.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

คา่จา้งลกูจา้งประจํา
(สํานักปลดั)

395,900.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการปฏบิตังิานราชการและการให ้
บรกิารประชาชน

คา่จา้งเหมาบรกิาร
อื�นๆ

73.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 471,280.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการปฏบิตังิานราชการและการให ้
บรกิารประชาชน คา่สาธารณูปโภค

74.
ดา้นการเมอืง การ
บรหิารและการ
พัฒนาบคุลากร

เงนิคา่ตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

38,620.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการปฏบิตังิานราชการและการให ้
บรกิารประชาชน คา่ซื�อครภุณัฑ ์ตา่งๆ

75.

ดา้นการบรหิาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการ รักนํ�า รักป่า
รักษาแผน่ดนิ

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

- เพื�อเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลที� 10 - เพื�อจัดกจิกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ�าและป่า

จัดกจิกรรม รักนํ�า รัก
ป่า รักษาแผน่ดนิ

76.

ดา้นการบรหิาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการทอ้งถิ�นไทย รวม
ใจภกัดิ� รักษ์พื�นที�สเีขยีว
เพื�อคุม้ครอง ดแูล บํารงุ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อใหเ้กดิความรม่รื�นในตําบล -สง่เสรมิการทํากจิกรรมรว่มกนั -เพื�อ
มลภาวะนอ้ยลง หรอืไมม่เีลย จัดซื�อตน้ไมต้า่งๆ

77.

ดา้นการพัฒนาและ
สง่เสรมิเศรษฐกจิ
การเกษตร และการ
ทอ่งเที�ยว

โครงการสนับสนุนศนูย์
บรกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลดอนทอง

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

- เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการทํางานเป็นทมี - เพื�อให ้
ประชาชนมคีวามสามคัคแีละความเขม้แข็ง

สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้บัศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ตําบลดอนทอง

78. ดา้นการพัฒนาและ
สง่เสรมิเศรษฐกจิ
การเกษตร และการ
ทอ่งเที�ยว

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธกุรรมพชือนัเนื�องมา
จากพระราชดําร ิสมเด็จ
พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรม

0.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาเกณฑช์ี�วดัชมุชนตน้แบบของการทอ่งเที�ยวเชงิอนุรักษ์ ประชาชนตําบลดอน
ทอง



สมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.ดอนทอง มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 44 โครงการ จํานวนเงนิ 12,452,830 บาท มกีาร
เบกิจา่ยงบประมาณ จํานวน 44 โครงการ จํานวนเงนิ 12,240,187 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 8 1,201,300.00 8 1,201,300.00

ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 7 6,159,383.10 7 6,159,383.10

ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 5 126,050.00 5 126,050.00

ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 2 248,264.08 2 248,264.08

ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนาบคุลากร 22 4,505,190.00 22 4,505,190.00

ดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

ดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกจิ การเกษตร และการทอ่งเที�ยว

รวม 44 12,240,187.18 44 12,240,187.18

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.ดอนทอง ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุและ
ซอ่มแซมถนนลกูรังกลบ
หลมุบอ่ บรเิวณสาย
การเกษตรสายนาขา้ว นาง
จํานง เงนิกร หมูท่ี� 3 บา้น
กระทุม่ใบมนั

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00

2. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุและ
ซอ่มแซมถนนลกูรังกลบ
หลมุบอ่บรเิวณสาย
การเกษตรสาย 2 หมูท่ี� 1
บา้นหนองแร่

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00

3. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการตดิตั �งประต ูเปิด
– ปิดนํ�า บรเิวณคลองบา้น
มา้ หมูท่ี� 7 บา้นมา้

54,000.00 53,000.00 53,000.00 1,000.00

4. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการปรับปรงุและ
ซอ่มแซมถนนลกูรังกลบ
หลมุบอ่ บรเิวณสาย
การเกษตรสายนาขา้ว นาง
ประทนิ วงษ์ถนอม หมูท่ี� 7
บา้นมา้

100,000.00 98,800.00 98,800.00 1,200.00

5. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการตดิตั �งประต ูเปิด
– ปิดนํ�า บรเิวณคลองทอง
ยอ้ย หมูท่ี� 4 บา้นทองยอ้ย

108,000.00 106,000.00 106,000.00 2,000.00

6. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณหอถงั
ประปา หมูท่ี� 6 บา้นใด
ใหญ่

250,000.00 248,500.00 248,500.00 1,500.00

7. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณหอถงั
ประปา หมูท่ี� 5 บา้นกอง
ทอง

250,000.00 248,500.00 248,500.00 1,500.00

8. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการขดุเจาะบอ่
บาดาล บรเิวณหอถงั
ประปา หมูท่ี� 2 บา้น
บางระกํา

250,000.00 248,500.00 248,500.00 1,500.00

9. ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 4,534,000.00 4,500,100.00 4,500,100.00 33,900.00

10. ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 1,338,000.00 1,322,400.00 1,322,400.00 15,600.00

11. ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000.00 19,500.00 19,500.00 10,500.00

12. ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ สํารองจา่ย 300,000.00 239,718.10 239,718.10 60,281.90

13. ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคพษิสนัุขบา้
สตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุข
บา้

22,200.00 22,140.00 22,140.00 60.00

14. ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ เงนิสมทบกองทนุเงนิ
ทดแทน

10,000.00 2,525.00 2,525.00 7,475.00

15. ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
เงนิสมทบกองทนุหลกั
ประกนัสขุภาพในพื�นที�
ตําบลดอนทอง

53,000.00 53,000.00 53,000.00 0.00



16. ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และ
การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุน การพัฒนา
คณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ
คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส
ในตําบลดอนทอง

30,000.00 29,850.00 29,850.00 150.00

17. ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และ
การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

โครงการจัดซื�อสายสง่นํ�า
ดบัเพลงิแบบยาง
สงัเคราะห์

22,000.00 21,200.00 21,200.00 800.00

18. ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และ
การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

อดุหนุนที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน
(โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพผูป้ระสาน
พลงัแผน่ดนิ ชดุเฝ้าระวงั
หมูบ่า้น ผูนํ้าหมูบ่า้น/
ชมุชน ประจําปี 2563)

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00

19.
ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และ
การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

อดุหนุนที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน
(โครงการรณรงคเ์พื�อตอ่
ตา้นยาเสพตดิ ประจําปี
2563)

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

20.
ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และ
การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

อดุหนุนที�ทําการปกครอง
อําเภอหนองโดน
(โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ปี
2563)

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

21. ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม คา่อาหารเสรมิ (นม) 95,810.00 86,364.08 86,364.08 9,445.92

22. ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และ
วฒันธรรม

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนในเขต
พื�นที�รับผดิชอบของ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ดอนทอง

200,000.00 161,900.00 161,900.00 38,100.00

23. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร คา่โฆษณาและเผยแพร่ 3,500.00 3,189.00 3,189.00 311.00

24. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

คา่บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซม

382,000.00 380,247.00 380,247.00 1,753.00

25. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร คา่เชา่บา้น 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00

26. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปราชการ

20,000.00 16,176.00 16,176.00 3,824.00

27. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของ
พนักงาน

84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

28. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

เงนิคา่ตอบแทน
เลขานุการ/ที�ปรกึษานายก
เทศมนตร ีนายกองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

79,200.00 79,200.00 79,200.00 0.00

29. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษา
บตุร

10,000.00 8,630.00 8,630.00 1,370.00

30. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

โครงการจัดซื�อเครื�อง
คอมพวิเตอร ์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที� 2

30,000.00 29,000.00 29,000.00 1,000.00

31. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร เงนิประจําตําแหน่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

32. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

เงนิสมทบกองทนุประกนั
สงัคม

61,500.00 46,168.00 46,168.00 15,332.00

33.
ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

โครงการจัดซื�อโทรทศัน์
แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ
Smart TV

14,000.00 13,500.00 13,500.00 500.00

34. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

โครงการจัดงานวนัสําคญั
ของทางราชการ

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00

35. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิ�น (กบท.)

149,660.00 149,660.00 149,660.00 0.00

36. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
นายก/รองนายก

38,620.00 38,610.00 38,610.00 10.00

37. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

โครงการจัดซื�อเครื�อง
คอมพวิเตอร ์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที� 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 19 นิ�ว)

30,000.00 29,000.00 29,000.00 1,000.00

38. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 125,760.00 125,760.00 125,760.00 0.00

39. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา เงนิเพิ�มตา่ง ๆของ 24,420.00 24,000.00 24,000.00 420.00



บคุลากร พนักงานจา้ง

40. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร เงนิเดอืนพนักงาน 918,160.00 918,120.00 918,120.00 40.00

41. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิ
สภาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น

1,447,200.00 1,447,200.00 1,447,200.00 0.00

42. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร คา่จา้งลกูจา้งประจํา 395,900.00 395,880.00 395,880.00 20.00

43. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร เงนิเดอืนนายก/รองนายก 471,280.00 471,240.00 471,240.00 40.00

44. ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนา
บคุลากร

เงนิคา่ตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

38,620.00 38,610.00 38,610.00 10.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2563
อบต.ดอนทอง หนองโดน จ.สระบรุ ี

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ

1.การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 60 169,610,000.00 10 1,861,000.00 8 1,201,300.00 8 1,201,300.00

2.ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 34 4,135,000.00 18 6,457,200.00 7 6,159,383.10 7 6,159,383.10

3.ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 17 4,956,000.00 12 559,000.00 5 126,050.00 5 126,050.00

4.ดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 9 2,565,000.00 3 295,810.00 2 248,264.08 2 248,264.08

5.ดา้นการเมอืง การบรหิารและการพัฒนาบคุลากร 35 15,939,500.00 31 4,534,920.00 22 4,505,190.00 22 4,505,190.00

6.ดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 5 2,905,000.00 2 0.00

7.ดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกจิ การเกษตร และการทอ่งเที�ยว 3 170,000.00 2 0.00

รวม 163 200,280,500.00 78 13,707,930.00 44 12,240,187.18 44 12,240,187.18

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.ดอนทอง ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�
ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายพรเทพ ราชวตัร์ ประธานกรรมการ 036-340438 094-8795359 -

นายไพศาล ดว้งทอง กรรมการ 036-340438 089-2398642 -

นายพสิทิธิ� ราชวตัร กรรมการ 036-340438 083-2020895 -

นายนฤนาท แตงนวม กรรมการ - 086-1279060 -

นายอนันต ์เพง่พนิจิ กรรมการ - 092-8401932 -

นายประยรู กจิพรั�งพรอ้ม กรรมการ - 089-9039165 -

นายไพฑรูย ์ภูรั่ตน์ กรรมการ - - -

นางฉลวย ราชวตัร กรรมการ 036-340438 081-7804205 -

นายประจวบ จันดา กรรมการ - - -

นายยงคย์ศ นาคอดุม กรรมการ - 081-7956964 -

ดาบตํารวจอํานวย จติตะระ กรรมการ - - -

นายญาณวฒุ ิศรเีมอืง กรรมการ - 063-2066319 -

นายจลุ ศรสีขุ กรรมการ - - -

นายมนตร ีระวงัการณ์ กรรมการ - 063-1843521 -

นายสมัพันธ ์ขาวบญุมี กรรมการ - 089-9053706 -

วา่ที�รอ้ยตรยีทุธนา พงษ์เฉลมิ กรรมการและเลขานุการ 036-340438 081-9487343 -

นางสาวรววีรรณ ชกันําสนิทรัพย์ ผูช้ว่ยเลขานุการ 036-340438 085-1597456 -

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email



วา่ที�รอ้ยตรยีทุธนา พงษ์เฉลมิ ประธานกรรมการ 036-340438 081-9487343 -

นางพรนภา แกว้สวสัดิ� กรรมการ 036-340438 064-0794163 -

นายประยรู กจิพรั�งพรอ้ม กรรมการ - 0899039165 -

นายนฤนาท แตงนวม กรรมการ - 0861279060 -

นายมานะ ผดงุสรรพ กรรมการ - 0655846650 -

นางสาวรววีรรณ ชกันําสนิทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 036-340438 085-1597456 -

นางสารณีิ หนิเธาว์ ผูช้ว่ยเลขานุการ 036-340438 083-6992725 -

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.ดอนทองทราบ เพื�อจะได ้
พจิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 11 พฤษภาคม 2564

                                                              นายกอบต.ดอนทอง

ขอ้มลู ณ 11/05/2564


