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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ์ทอง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 44,213,623.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,254,800.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,420,830.83 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 163,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 0
2.1 รายรับจริง จํานวน 34,439,976.51 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 145,412.13 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 87,872.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 104,974.89 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 440,545.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 45,000.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,262,857.14 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,353,315.25 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,204,468.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 26,922,401.07 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,781,882.70 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,583,650.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,896,068.37 บาท

งบลงทุน จํานวน 806,800.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 854,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 25,900.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,941,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 106,476.56 278,000.00 140,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

46,421.00 35,000.00 257,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 226,299.43 145,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

472,815.00 450,000.00 450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 138,561.32 11,000.00 51,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 990,573.31 919,000.00 1,048,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,550,853.75 19,300,000.00 18,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,550,853.75 19,300,000.00 18,500,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,353,239.00 19,781,000.00 20,451,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,353,239.00 19,781,000.00 20,451,500.00

รวม 38,894,666.06 40,000,000.00 40,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,944,430.00 13,947,690.00 13,149,560.00

งบบุคลากร 11,293,183.00 12,980,330.00 13,115,780.00

งบดําเนินงาน 5,179,928.58 7,846,880.00 8,835,660.00

งบลงทุน 2,453,624.00 4,000,100.00 3,802,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,095,440.00 1,225,000.00 1,097,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,966,605.58 40,000,000.00 40,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ์ทอง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,522,510

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,779,040

แผนงานสาธารณสุข 1,020,080

แผนงานสังคมสงเคราะห 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,052,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 851,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 241,850

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,968,560

แผนงานการเกษตร 50,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,149,560

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,149,560 13,149,560
    งบกลาง 13,149,560 13,149,560

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,303,760 604,440 2,445,020 50,000 7,403,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 0 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,596,640 604,440 2,445,020 50,000 5,696,100

งบดําเนินงาน 2,577,290 1,000 514,000 1,000 3,093,290
    คาตอบแทน 57,000 1,000 149,000 1,000 208,000

    คาใช้สอย 1,250,000 0 190,000 0 1,440,000

    คาวัสดุ 597,000 0 150,000 0 747,000

    คาสาธารณูปโภค 673,290 0 25,000 0 698,290

งบลงทุน 0 0 11,000 0 11,000
    คาครุภัณฑ 0 0 11,000 0 11,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 15,000

รวม 6,896,050 605,440 2,970,020 51,000 10,522,510

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 355,000 355,000
    คาตอบแทน 30,000 30,000

    คาใช้สอย 325,000 325,000

รวม 355,000 355,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 815,520 1,981,600 2,797,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 815,520 1,981,600 2,797,120

งบดําเนินงาน 170,000 1,702,920 1,872,920
    คาตอบแทน 5,000 30,000 35,000

    คาใช้สอย 85,000 952,760 1,037,760

    คาวัสดุ 80,000 720,160 800,160

งบลงทุน 27,000 50,000 77,000
    คาครุภัณฑ 27,000 0 27,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,032,000 1,032,000
    เงินอุดหนุน 0 1,032,000 1,032,000

รวม 1,012,520 4,766,520 5,779,040

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 446,080 168,000 614,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 446,080 168,000 614,080

งบดําเนินงาน 355,000 1,000 356,000
    คาตอบแทน 133,000 1,000 134,000

    คาใช้สอย 138,000 0 138,000

    คาวัสดุ 84,000 0 84,000

งบลงทุน 50,000 0 50,000
    คาครุภัณฑ 50,000 0 50,000

รวม 851,080 169,000 1,020,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 1,052,000 1,052,000
    คาใช้สอย 1,052,000 1,052,000

รวม 1,052,000 1,052,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 712,800 712,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 712,800 712,800

งบดําเนินงาน 88,600 88,600
    คาตอบแทน 3,600 3,600

    คาใช้สอย 85,000 85,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 851,400 851,400

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 220,550 21,300 241,850
    คาใช้สอย 220,550 21,300 241,850

รวม 220,550 21,300 241,850

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 737,520 851,040 1,588,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 737,520 851,040 1,588,560

งบดําเนินงาน 1,224,000 492,000 1,716,000
    คาตอบแทน 331,000 42,000 373,000

    คาใช้สอย 451,000 450,000 901,000

    คาวัสดุ 430,000 0 430,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 0 12,000

งบลงทุน 65,000 3,599,000 3,664,000
    คาครุภัณฑ 65,000 0 65,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,599,000 3,599,000

รวม 2,026,520 4,942,040 6,968,560

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 30,000 50,000
    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 0 30,000 30,000

รวม 20,000 30,000 50,000

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 175,417.92 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 69,090.94 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 31,964.56 230,000.00 -86.96 % 30,000.00
     ภาษีป้าย 53,673.00 74,512.00 48,000.00 129.17 % 110,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 298,181.86 106,476.56 278,000.00 140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,367.70 1,309.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 230,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 540.00 600.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 720.00 7,820.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 8,056.00 17,982.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

13,350.00 13,700.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,069.00 5,009.00 7,000.00 -28.57 % 5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 32,102.70 46,421.00 35,000.00 257,500.00

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:47:32 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 192,206.54 226,299.43 145,000.00 3.45 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 192,206.54 226,299.43 145,000.00 150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 456,635.00 472,815.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 456,635.00 472,815.00 450,000.00 450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 863.00 73.72 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 8,500.00 124,000.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 14,487.60 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,363.00 138,561.32 11,000.00 51,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 581,534.21 588,517.55 430,000.00 11.63 % 480,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,352,201.98 7,895,298.93 9,210,000.00 -7.71 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,761,562.62 2,746,306.47 4,206,000.00 -16.79 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 78,391.96 67,231.42 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,832,600.95 5,080,355.28 4,204,000.00 7.04 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 159,085.79 149,951.58 100,000.00 10.00 % 110,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 886,031.01 1,241,508.52 300,000.00 66.67 % 500,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

977,131.00 781,684.00 800,000.00 6.25 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,628,539.52 18,550,853.75 19,300,000.00 18,500,000.00

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:47:32 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,776,368.00 19,353,239.00 19,781,000.00 3.39 % 20,451,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,776,368.00 19,353,239.00 19,781,000.00 20,451,500.00
รวมทุกหมวด 41,393,396.62 38,894,666.06 40,000,000.00 40,000,000.00

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:47:32 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 140,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 110,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 257,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 230,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 450,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 450,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,500,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 480,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:47:59 หน้า : 1/2



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 110,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 500,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 850,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,451,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,451,500 บาท

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:47:59 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 105,970 100,226 107,000 0 % 107,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,897 4,412 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,068,300 10,236,300 10,366,500 -7.33 % 9,606,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,804,800 1,869,000 2,300,000 -3.58 % 2,217,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 82,000 90,000 102,000 0 % 102,000

เงินสํารองจาย 145,000 344,000 950,000 -36.84 % 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 366,560

รายจายตามข้อผูกพัน 0 120,492 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 0 150,000 -13.33 % 130,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี    จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  10:48 หน้า : 1/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

180,000 180,000 404,380 -100 % 0

รวมงบกลาง 12,390,967 12,944,430 14,399,880 13,149,560
รวมงบกลาง 12,390,967 12,944,430 14,399,880 13,149,560
รวมงบกลาง 12,390,967 12,944,430 14,399,880 13,149,560

รวมแผนงานงบกลาง 12,390,967 12,944,430 14,399,880 13,149,560
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

420,700 379,440 379,440 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 34,796 31,560 31,560 33.46 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 34,796 31,560 31,560 33.46 % 42,120

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  10:48 หน้า : 2/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,108,800 1,094,400 1,108,800 -7.79 % 1,022,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,685,492 1,623,360 1,637,760 1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,878,154 2,076,313 2,473,210 -23.25 % 1,898,280

เงินประจําตําแหนง 61,548 82,000 46,000 95.65 % 90,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 220,020 234,920 5.64 % 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 779,160 805,080 844,440 -64.69 % 298,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินอื่น ๆ 0 0 11,000 354.55 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,939,902 3,195,413 3,621,570 2,596,640
รวมงบบุคลากร 4,625,394 4,818,773 5,259,330 4,303,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

16,800 0 20,000 -75 % 5,000

คาเชาบ้าน 83,500 74,500 46,000 -8.7 % 42,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,100 29,350 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 127,400 103,850 111,000 57,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 97,542 63,590 33,000 -9.09 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 6,225 17,000 -41.18 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใช้สินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,530 265,810 55,000 -9.09 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 20,000 2,900 % 600,000

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 6,388 40,000 -50 % 20,000
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โครงการ Big Cleaning Day เพื่อน้อมเกล้า
น้อมกระหมอมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนารถบพิตร

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญทางสถาบันพระ
มหากษัตริย์และอื่น ๆ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร

0 0 0 100 % 30,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 4,960 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญหรือตั้งจุดตรวจชวง
เทศกาลปใหม 7 วันอันตราย

0 5,540 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์การบริหารสวนตําบล
ดอนโพธิ์ทอง

0 0 0 100 % 250,000
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โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 3,900 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการการเรียน
รู้แบบมีสวนรวมของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล ผู้แทนชุมชน และประชาชน

0 247,420 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
เรียนรู้แบบมีสวนรวมของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ผู้แทนชุมชน และ
ประชาชน

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

26,000 0 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 47,700 4.82 % 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง

0 0 10,700 -6.54 % 10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี

0 0 5,400 825.93 % 50,000
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

0 11,520 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 14,330 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 0 0 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 77,854.24 77,786.7 55,000 -9.09 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 229,826.24 703,569.7 563,800 1,250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 122,041 49,263 70,000 -8.57 % 64,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 27,957 28,766 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,600 3,300 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 119,935.15 123,147.35 280,000 25 % 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,755 49,740 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 376,288.15 254,216.35 520,000 597,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 444,370.91 523,696.42 518,000 6.18 % 550,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,769.9 38,501.17 38,000 -21.05 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 -90 % 500

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 -44.2 % 2,790

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,046.36 92,199.76 100,000 -10 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 549,187.17 654,397.35 666,000 673,290
รวมงบดําเนินงาน 1,282,701.56 1,716,033.4 1,860,800 2,577,290

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ชนิด 5 ล้อ แฉก มีท้าวแขน 2,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้ชนิด 5 ล้อแฉกมีท้าวแขน 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง 0 5,000 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 0 5,190 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 ตัว 

0 0 110,800 -100 % 0

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 29,700 -100 % 0

ชั้นวางเอกสารอเนกประสงค์ 5,500 0 0 0 % 0
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ตู้เก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น จํานวน 40 ชอง 0 4,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 4,500 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 4,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบานเลื่อนกระจก 10,000 0 0 0 % 0

ตู้โชว์ 7,500 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,000 0 0 0 % 0

โต๊ะเหล็กแบบมีลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมกระจก 7,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 66,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (ขนาดจอไมน้อยกวา 19 นิ้ว)   

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Netwaork

30,000 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 20,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนประสงค์ (Smart 
Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง

1,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 141,400 19,190 218,000 0
รวมงบลงทุน 141,400 19,190 218,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

15,000 15,000 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 65,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 65,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,064,495.56 6,568,996.4 7,403,130 6,896,050
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 323,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 280,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 604,440
รวมงบบุคลากร 0 0 0 604,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 605,440
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,336,920 1,566,054 1,857,880 -1.35 % 1,832,760

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 234,780 252,240 5.76 % 266,760
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 269,315 276,000 284,600 2.42 % 291,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,325 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,884,180 2,130,834 2,448,720 2,445,020
รวมงบบุคลากร 1,884,180 2,130,834 2,448,720 2,445,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -75 % 5,000

คาเชาบ้าน 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 32,555 42,965 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 116,555 126,965 164,000 149,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,601 39,000 15,040 32.98 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,816 36,070 50,000 -40 % 30,000
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โครงการบริหารจัดการกิจการประปาหมู
บ้าน

0 14,100 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตําบลดอน
โพธิ์ทอง

0 260,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้และเผยแพรความรู้เกี่ยวกับภาษี
และคาธรรมเนียมตาง ๆ

0 2,700 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,660 500 25,000 20 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 22,077 352,370 150,040 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,695 3,080 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,870 79,800 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 93,565 82,880 150,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 4,310 15,695 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,310 15,695 15,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 236,507 577,910 479,040 514,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ชนิด 5 ล้อแฉกมีท้าวแขน 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง 0 2,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0 5,000 0 0 % 0

ตู้ชั้นวางแฟ้ม ขนาด 40 ชอง 4,500 9,000 0 0 % 0

ตู้รวม 0 3,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เอกสารแบบ 2 บาน 16,500 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์มีที่วาง CPU 4,000 0 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 2,000 0 0 % 0

โต๊ะเหล็กแบบมีลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมกระจก 7,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ 0 700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําความเย็นแบบถังคว่ํา 4,490 0 0 0 % 0

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิ๊กฟุต 0 0 9,400 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

44,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (ขนาดจอไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องจดบันทึกเลขมาตร จํานวน 1 เครื่อง 0 8,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา จํานวน 1 
เครื่อง

0 26,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 2,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,090 79,200 42,400 11,000
รวมงบลงทุน 88,090 79,200 42,400 11,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,208,777 2,787,944 2,970,160 2,970,020
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 50,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 51,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,273,272.56 9,356,940.4 10,373,290 10,522,510

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 21,600 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 21,600 40,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัย

113,883 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญหรือตั้งจุดตรวจ

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.ดอนโพธิ์ทอง

0 0 0 100 % 230,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ดอนโพธิ์ทอง

0 0 55,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารสวน
ตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุรี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

0 0 15,000 0 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  10:48 หน้า : 17/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 14,760 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 113,883 14,760 160,000 325,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 39,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 39,000 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 113,883 75,360 230,000 355,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 113,883 75,360 230,000 355,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 113,883 75,360 230,000 355,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 274,416 293,880 317,520 56.69 % 497,520

เงินประจําตําแหนง 0 0 30,000 40 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 238,080 247,440 262,160 5.28 % 276,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 512,496 541,320 609,680 815,520
รวมงบบุคลากร 512,496 541,320 609,680 815,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -75 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 73,730 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 33,500 13,400 40,000 25 % 50,000

โครงการ Big Cleaning Day 
0 720 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม 2563 
 

0 24,860 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ์ฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 28 
กรกฎาคม 2563   

0 43,800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,400 8,900 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 117,630 91,680 65,000 85,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 30,000 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,730 47,890 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 69,730 77,890 60,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 187,360 169,570 150,000 170,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ชนิด 5 ล้อแฉกมีท้าวแขน จํานวน 2 
ตัว

0 0 0 100 % 5,000

ตู้เก็บแฟ้มสันกว้าง ขนาด 4 ชั้น ชองแฟ้ม 
40 ชอง จํานวน 1 ตู้

0 0 4,500 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4,000 0 0 0 % 0

โต๊ะไม้แบบมีลิ้นชัก 2 ด้าน 0 5,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,000 5,500 4,500 27,000
รวมงบลงทุน 26,000 5,500 4,500 27,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 725,856 716,390 764,180 1,012,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,175,700 1,234,260 1,307,440 3.46 % 1,352,640

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 491,260 510,000 546,000 -2.02 % 534,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,520 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,706,980 1,786,260 1,947,440 1,981,600
รวมงบบุคลากร 1,706,980 1,786,260 1,947,440 1,981,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 20,000 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 8,890 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,890 20,000 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 147,900 0 0 % 0

คาจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

139,400 0 136,000 0 % 136,000

คาจ้างเหมาบริการ (อาหารกลางวัน) 429,000 373,500 401,800 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

56,500 40,680 75,710 0 % 75,710

โครงการ English For Fun 0 0 19,250 0 % 19,250

โครงการมอบทุนการศึกษา สําหรับนัก
ศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียน
ในพื้นที่ตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 120,000 120,000 0 % 120,000
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โครงการอาหารกลางวัน ศพด. (คาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 100 % 401,800

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้
ความชวยเหลือนักเรียนในพื้นที่ตําบลดอน
โพธิ์ทอง

50,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 308,000 0 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 982,900 682,080 902,760 952,760
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,833 49,947 30,000 2,300.53 % 720,160

คาอาหารเสริม (นม) 566,874.62 602,473.78 680,160 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 596,707.62 652,420.78 710,160 720,160
รวมงบดําเนินงาน 1,588,497.62 1,354,500.78 1,642,920 1,702,920

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ชนิด 5 ล้อแฉกมีท้าวแขน จํานวน 4 
ตัว

0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เอกสารแบบ 2 บาน 0 16,500 0 0 % 0

ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 13,500 0 0 % 0
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โต๊ะไม้แบบมีลิ้นชัก 2 ด้าน ขนาด 5 ฟุต 
พร้อมกระจก จํานวน 4 ตัว

0 0 26,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 36,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหลงเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000
รวมงบลงทุน 0 30,000 36,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียน
วัดดอนโพธิ์ทอง)

0 0 0 100 % 392,000

สนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียน
วัดใหมรัตนเจดีย์)

0 0 0 100 % 236,000

สนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียน
วัดอุทุมพราราม)

0 0 0 100 % 404,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 396,120 347,620 376,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 59,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดใหมรัตนเจดีย์ 218,000 223,280 248,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดอุทุมพราราม 384,000 382,040 441,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,057,120 952,940 1,065,000 1,032,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,057,120 952,940 1,065,000 1,032,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,352,597.62 4,123,700.78 4,691,360 4,766,520
รวมแผนงานการศึกษา 5,078,453.62 4,840,090.78 5,455,540 5,779,040

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 335,345 366,360 185,050 5.96 % 196,080

เงินประจําตําแหนง 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 188,709 216,000 0 % 216,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 20,967 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 455,345 576,036 455,050 446,080
รวมงบบุคลากร 455,345 576,036 455,050 446,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 13,000 923.08 % 133,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 35,000 37,200 50,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,800 26,350 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 64,800 63,550 91,000 133,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,354 21,637 412,000 -87.86 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -90 % 1,000
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โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนรุนใหม รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม
เสี่ยงเอดส์

0 28,500 15,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 30,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคติดตอตามฤดูกาล

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 40,807 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 12,000
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 19,380 12,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,385 1,150 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 8,739 141,474 939,000 138,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,975 0 15,000 -93.33 % 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 5,478 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,200 43,000 65,000 0 % 65,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,950 27,220 20,610 -95.15 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 63,125 75,698 130,610 84,000
รวมงบดําเนินงาน 136,664 280,722 1,160,610 355,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง 0 2,500 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 5,000 0 0 % 0
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โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 2,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง 0 172,934 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 29,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 14,900 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 5,500 809.09 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 227,234 5,500 50,000
รวมงบลงทุน 0 227,234 5,500 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 120,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 120,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 120,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 592,009 1,083,992 1,741,160 851,080
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 168,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 168,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคติดตอตามฤดูกาล

77,132.2 0 0 0 % 0

โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย 9,876.8 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

17,835 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 104,844 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 104,844 0 0 1,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 104,844 0 0 169,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 696,853 1,083,992 1,741,160 1,020,080

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตําบลดอนโพธิ์
ทอง

0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 5,000 10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 5,000 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 949,680 1,008,540 1,078,520 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 361,937 361,920 380,040 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,557 27,500 25,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,388,174 1,439,960 1,525,560 0
รวมงบบุคลากร 1,388,174 1,439,960 1,525,560 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

115,600 381,600 187,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,090 5,750 29,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 157,690 423,350 254,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 128,340 72,000 300,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,300 12,368 21,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 184,755 15,500 583,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 328,395 99,868 904,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,725 0 100,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 47,458.3 10,325 90,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 87,469.4 100,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,470 29,390 30,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 41,410 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 198,063.3 127,184.4 420,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 4,960 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 4,960 0
รวมงบดําเนินงาน 684,148.3 650,402.4 1,582,960 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 5 ฟุต 0 9,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0
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ตู้เหล็กบานทึบ 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 
คัน

0 0 54,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนยา ชนิดสะพายหลัง 0 3,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ ชนิดสี 6,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

บันไดอลูมิเนียมอยางหนา 0 6,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,800 28,500 54,700 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
บ้านสามเหลี่ยม หมูที่ 4

0 0 200,000 -100 % 0
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คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสร้าง หรือเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จายให้
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก

0 103,000 0 0 % 0

คาจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จายให้
เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 103,000 400,000 0
รวมงบลงทุน 41,800 131,500 454,700 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
สุพรรณบุรี

300,315.83 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภออูทอง 392,775.6 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการประเมินและปรับปรุงผลผัง
เมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

0 127,500 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 693,091.43 127,500 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 693,091.43 127,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,807,213.73 2,349,362.4 3,563,220 0
งานไฟฟ้าและประปา
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 จาก
ถนนคอนกรีตเดิมถึงสุดระยะทาง 107 ม. ( 
ทางเข้าบ้านนายสมาน  เข้ดี )

174,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างกําแพงกันดินบ้านดอน
ครก หมูที่ 2

0 0 355,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 1

0 0 72,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 5

0 0 317,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2

0 0 185,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3

0 0 108,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4

0 0 61,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5

0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมดินพร้อมลง
ลูกรัง และหินคลุก หมูที่ 4

0 0 316,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก 
หมูที่ 6

0 198,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดิน
พร้อมลงลูกรัง และหินคลุก หมูที่ 3

0 0 492,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 
3

0 294,000 0 0 % 0

เสริมดิน(บางจุด) และปรับปรุงผิวจราจร
โดยลงหินคลุก หมูที่ 3

85,000 0 0 0 % 0

เสริมดินและลงหินคลุกและลงลูกรัง หมูที่ 3 433,000 0 0 0 % 0

เสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก ม.1 
จากถนนลาดยางดอนโพธิ์ทอง-วังพระนอน
ถึงทางเข้าหมูบ้านหนองน้ําเต้า ม.1 ต.ดอน
โพธิ์ทอง

425,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,117,000 492,000 2,356,000 0
รวมงบลงทุน 1,117,000 492,000 2,356,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนางมา
นิตย์ อวมวงษ์เปรม หมูที่ 1 ตําบลดอนโพธิ์
ทอง

0 0 125,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชน
หน้าโบสถ์ หมูที่ 1 ตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 0 175,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 300,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 300,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,117,000 492,000 2,656,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,052,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,052,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,052,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 1,052,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหลง
น้ํา

0 228,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 228,500 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 228,500 0 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ําทิ้งบริเวณสนาม
ฝึกซ้อมสุพรรณบุรีเอฟซี หมูที่ 5 เป็นเงิน 
162,600 บาท  โดยดําเนินการฝังทอ PVC 
ขนาด 12 นิ้ว ชั้น 5 ยาวรวม 53 เมตร ฝัง
ทอ คสล. ขนาด 0.40 เมตร ยาวรวม 43 
เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.80 x 
0.80 เมตร จํานวน 3 บอ (ตั้งจายเป็น
รายการใหม )  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป 
พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2561 หน้า 16

160,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 160,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 160,000 0 0 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 160,000 228,500 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,084,213.73 3,069,862.4 6,219,220 1,052,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 422,640
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 290,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 712,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 712,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 3,600
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการประชุมประชาคมหมูบ้าน 321 0 0 0 % 0

โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 0 4,960 5,000 0 % 5,000

โครงการประชาคมหมูบ้าน และประชาคม
ระดับตําบล หมูที่ 1 – 6

0 0 20,000 50 % 30,000
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โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้อง
ถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรี กลุม
อาชีพในเขตพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบล
ดอนโพธิ์ทอง

0 0 119,000 -100 % 0

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยเอดส์

0 0 360 1,288.89 % 5,000

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง

0 19,960 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้กลุมสตรีตําบล
ดอนโพธิ์ทอง

0 12,360 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 321 37,280 189,360 85,000
รวมงบดําเนินงาน 321 37,280 189,360 88,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 321 37,280 189,360 851,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 321 37,280 189,360 851,400

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 170,871 89,650 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข 0 0 0 100 % 4,000
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โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจําป พ
.ศ. 2564

0 0 4,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 91,050

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 
2564

0 0 91,050 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสง
เสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 75,500

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสง
เสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจําป พ.ศ. 
2564 

0 0 33,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 170,871 89,650 133,550 220,550
รวมงบดําเนินงาน 170,871 89,650 133,550 220,550

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 170,871 89,650 133,550 220,550
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการไหว้พระใหญตะไล้ชนโคม 0 0 0 100 % 21,300

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 21,300
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 21,300

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 21,300
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,871 89,650 133,550 241,850

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 455,520

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 737,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 737,520
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 295,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 331,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 350,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 51,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 451,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 430,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,224,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จักรยานยนต์พร้อมชุดพวงข้าง 0 0 0 100 % 65,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,000 65,000
รวมงบลงทุน 0 0 10,000 65,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 10,000 2,026,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 682,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 168,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 851,040
รวมงบบุคลากร 0 0 0 851,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 42,000
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 450,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 492,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างกําแพงกันดินสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรั้วรอบพื้นที่อาคารสํานัก
งานพร้อมประตูเข้าออก

0 0 0 100 % 1,999,000

โครงการกอสร้างโรงจอดรถ 0 0 0 100 % 600,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ําบริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

0 0 0 100 % 1,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 490,000 3,599,000
รวมงบลงทุน 0 0 490,000 3,599,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 490,000 4,942,040
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 500,000 6,968,560

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกคูนาสาธารณะเพื่อการเกษตร หมูที่ 
4

0 0 23,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2

0 448,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

0 448,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6

0 298,000 600,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างบานประตูเปด-ปดน้ํา หมู
ที่ 1

0 275,000 0 0 % 0

โครงการเปลี่ยนทอ หมูที่ 1 0 0 80,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ดาดคลองคอนกรีต ม.4 จากบ้าน ผอ.ณรงค์ 
อินทร์สุข ถึงสุดระยะทาง 106 ม. บริเวณนา
นายจําเนียร ชาวประชา

365,000 0 0 0 % 0

เปลี่ยนทอระบายน้ํา ม.4 จากบ้าน 
ผอ.ณรงค์ อินทร์สุข ถึงบ้านนายบุญรอด  
ปรีสงค์ จํานวน 2 จุด

102,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 467,000 1,469,000 703,000 0
รวมงบลงทุน 467,000 1,469,000 703,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 467,000 1,469,000 743,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 10,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 467,000 1,469,000 753,000 50,000

รวมทุกแผนงาน 31,275,834.91 32,966,605.58 40,000,000 40,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,149,560 บาท
งบกลาง รวม 13,149,560 บาท

งบกลาง รวม 13,149,560 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับ
สิทธิคุ้มครองกรณีประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วย ทุกพลภาพ 
ตาย เนื่องจากการทํางานให้แกนายจ้างในอัตรา
ร้อยละ 0.20 ของเงินคาจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,606,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้า 50 ลําดับที่ 1)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,217,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้พิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 25 ลําดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 26 ลําดับที่ 2)

เงินสํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายในกรณีที่จําเป็นหรือฉุกเฉินที่ไมสามารถคาดการณ
ได้ลวงหน้า หรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เชน ถนนชํารุดเสียหาย คาชวยเหลือทางด้านการเกษตรที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 366,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลดอน
โพธิ์ทอง

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,896,050 บาท

งบบุคลากร รวม 4,303,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน เดือนละ 20,400 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน เดือนละ  1,750 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน เดือนละ  1,750 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 
1.เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิกสภา 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 1 คน เดือนละ 11,220 บาท
2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน เดือนละ 9,180 บาท
3.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท
4.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 9 คน เดือนละ 7,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,596,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,898,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
2.หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา
3.นิติกรชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา
4.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา
5.เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได้
ตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
2.หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจํา
กรณีเพิ่มคาจ้างประจําปีให้แกลูกจ้างประจํา ดังนี้
1.นักการ  จํานวน  1  อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปดังนี้
1.ยาม  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1.ยาม  จํานวน  1  อัตรา

เงินอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอื่น ๆ 
งบดําเนินงาน รวม 2,577,290 บาท

ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือตามนโยบาย
ของทางราชการ 

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามที่กฎหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คารับวารสาร 
นิตยสาร หนังสือพิมพหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ  
คาคัดลอกสําเนา คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติตาง ๆ 
แผนพัฒนาตําบล และเอกสารที่ต้องจัดทําเป็นแผนพับ  
หรือรูปเลมตาง ๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพรกิจกรรมของ อบต. จ้างเหมาทําปายประชาสัมพันธ 
ปายปิดประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือสวนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.คาพิธีเปิดอาคารตาง ๆ
4.คาใช้จายในพิธีทางศาสนา
5.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้สินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุจากองคการบริหารสวนตําบล
หรือสําหรับผู้ประสบภัยจากรถ อบต.ตามพระราชบัญญัติ
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ในกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวาง
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือก
ตั้งใหมและกรณีอื่น ๆ เชนคาอุปกรณตาง ๆ ที่ใช้
ในการเลือกตั้งคาแบบพิมพตาง ๆ คาบัตรเลือกตั้ง
คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
การประชาสัมพันธการเลือกตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 หน้า 43 ลําดับที่ 1)

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันสําคัญทางสถาบันพระมหากษัตริยและอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันสําคัญ
ทางสถาบันพระมหากษัตริยและอื่น ๆ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ลําดับที่  หน้า 8 ลําดับที่ 1)

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
หน้า 28 ลําดับที่ 1)
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โครงการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการทําบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 6ลําดับที่ 1)

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 27 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้
แบบมีสวนรวมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 หน้า 6 ลําดับที่ 1)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
28 กรกฎาคม 2565 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 21 ลําดับที่ 5)
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  12 สิงหาคม 2565
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 20 ลําดับที่ 4)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2565
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 19 ลําดับที่ 3)

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปกครองสวนท้องถิ่น
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  หน้า 23ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ลําดับที่ หน้า 3)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การบริหารงานบุคคล ของพนักงานสวนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 หน้า 5 ลําดับที่ 1)
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โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้
ทางด้านกฎหมาย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562 หน้า 6 ลําดับที่ 2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เป็นต้น และเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ
ที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน การจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 597,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชนกระดาษ แฟม 
ปากกา ดินสอ กาว ของใช้ในการบรรจุหีบหอ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ฯลฯ ที่สํานักงานใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตาง ๆ 
เชน แปรง สบู ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาถูพื้น
น้ํายาทําความสะอาดตาง ๆ ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับ
ยานพาหนะและขนสงสวนกลาง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน 
หม้อน้ํา เพลา ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ 
เพื่อใช้ในการบริหารกิจการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี 
แก้สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัดรูป ขยายภาพ ประชาสัมพันธขาวสาร
ในการดําเนินงานของ อบต. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชนตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ คียบอรด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 673,290 บาท
คาไฟฟา จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาของที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 ศูนย รวมทั้ง
กิจการประปา และอาคารที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย 
และอาคารที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 500 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในราชการของที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,790 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 
ที่ใช้ในราชการของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
และคาสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกลาว และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือที่ทําการเทศบาลตําบลรั้วใหญ
ที่ สพ 75501/ว445 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
เรื่องหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 48 ลําดับที่ 31)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 605,440 บาท
งบบุคลากร รวม 604,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 604,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 323,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แกพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
1.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือตามนโยบาย
ของทางราชการ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,970,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,445,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,445,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,832,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แกพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  1  อัตรา
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา
3.นักวิชการคลังชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา
4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน  1  อัตรา
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1.ผู้อํานวยการคลัง  จํานวน  1  อัตรา

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา และจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ดังนี้
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 291,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปดังนี้
1.คนงาน  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1.คนงาน  จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 514,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือตามนโยบาย
ของทางราชการ 

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านตามที่กฎหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาคัดลอก
สําเนา คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเอกสารที่ต้อง
จัดทําเป็นแผนพับ  หรือรูปเลมตาง ๆ คาโฆษณาและเผยแพร
คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมของ อบต. 
จ้างเหมาทําปายประชาสัมพันธปายปิดประกาศ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตําบล
ดอนโพธิ์ทอง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 1 ลําดับที่ 1) 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และเผยแพร
ความรู้เกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้และเผยแพรความรู้เกี่ยวกับภาษี
และคาธรรมเนียมตาง ๆ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 34 ลําดับที่ 11) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เป็นต้น และเป็นคาจัดซื้อ
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน การจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชนกระดาษ แฟม 
ปากกา ดินสอ กาว ของใช้ในการบรรจุหีบหอ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่สํานักงานใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชนตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ คียบอรด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 
ที่ใช้ในราชการของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 2 ตู้ 
คุณลักษณะมีมือจับชนิดบิด มีชั้นปรับระดับสามชั้น 
(คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.))
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 31 ลําดับที่ 2)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 51,000 บาท
งบบุคลากร รวม 50,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 50,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แก
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือ
ตามนโยบายของทางราชการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 355,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาตอบแทนอปพร.
ประจําตําบลดอนโพธิ์ทอง

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญหรือ
ตั้งจุดตรวจ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญหรือตั้งจุดตรวจ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 49 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.ดอนโพธิ์ทอง

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลดอนโพธิ์ทอง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 10ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค
การบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลดอนโพธิ์ทอง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เปลี่นแปลง ครั้งบที่ 2/2562 หน้า 9 ลําดับที่ 2)
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โครงการอบรมให้ความรู้การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้การปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 11 ลําดับที่ 2)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,012,520 บาท

งบบุคลากร รวม 815,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 815,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 497,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน  1  อัตรา
2.นักวิชาการศึกษาชํานาญการ จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ที่ควรได้ตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือตามนโยบาย
ของทางราชการ

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:49:23 หน้า : 18/37



ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตาง ๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เป็นต้น และเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ
ที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน การจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชนกระดาษ 
แฟม ปากกา ดินสอ กาว ของใช้ในการบรรจุหีบหอ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่สํานักงานใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชนตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ คียบอรด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ชนิด 5 ล้อแฉกมีท้าวแขน จํานวน 2 ตัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ชนิด 5 ล้อแฉกมีท้าวแขน 
จํานวน 2 ตัว 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หน้า 17 ลําดับที่ 6)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หน้า 17 ลําดับที่ 5)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,766,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,981,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,981,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,352,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน ดังนี้
1.ครู  จํานวน 4 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ดังนี้
1.ครูชํานาญการ  จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 534,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1.ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,702,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 952,760 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 
หน้า 48 ลําดับที่ 5)

คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 75,710 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 54 ลําดับที่ 11)

โครงการ English For Fun จํานวน 19,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ English For Fun
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 52 ลําดับที่ 6)

โครงการมอบทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา และการให้ความชวย
เหลือนักเรียนในพื้นที่ตําบลดอนโพธิ์ทอง

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการมอบทุนการศึกษา 
สําหรับนักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียน
ในพื้นที่ตําบลดอนโพธิ์ทอง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 57 ลําดับที่ 24)
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โครงการอาหารกลางวัน ศพด. (คาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 401,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ (อาหารกลางวัน)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้า 47 ลําดับที่ 4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เป็นต้น และเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ
ที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน การจ้างเหมาทั้งคาสิ่ง
ของและคาแรงงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 720,160 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 720,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ดังนี้
1.คาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นเงิน 40,000 บาท
2.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 680,160 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 53 ลําดับที่ 9)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ
แหลงเรียนรู้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 54 ลําดับที่ 13)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง) จํานวน 392,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
(สนับสนุนอาหารกลางวัน)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้า 44 ลําดับที่ 1)

สนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนวัดใหมรัตนเจดีย) จํานวน 236,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดใหมรัตนเจดีย
(สนับสนุนอาหารกลางวัน)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 27 ลําดับที่ 1)

สนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนวัดอุทุมพราราม) จํานวน 404,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดอุทุมพราราม
(สนับสนุนอาหารกลางวัน)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 28 ลําดับที่ 2)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 851,080 บาท

งบบุคลากร รวม 446,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 196,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือน กรณีเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แกพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ที่ควรได้ตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  จํานวน  1  อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปดังนี้
1.คนสวน  จํานวน  1  อัตรา
2.คนงาน  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป ดังนี้
1.คนสวน  จํานวน  1  อัตรา
2.คนงาน  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 133,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได้รับการแตงตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
หรือตามนโยบายของทางราชการ
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เป็นคาป่วยการชดเชยการงาน 
หรือเวลาที่เสียไปให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบล
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ให้หนวยงานของรัฐ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ 
ในงานที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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โครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดตอตามฤดูกาล จํานวน 15,000 บาท

โครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดตอตามฤดูกาล
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 60 ลําดับที่ 8)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 60 ลําดับที่ 4)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
หน้า 59 ลําดับที่ 3)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เป็นต้น และเป็นคาจัดซื้อสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 84,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชนกระดาษ 
แฟม ปากกา ดินสอ กาว ของใช้ในการบรรจุหีบหอ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่สํานักงานใช้ในการปฏิบัติ
งานขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับ
ยานพาหนะและขนสงสวนกลาง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน
หม้อน้ํา เพลา ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ 
เพื่อใช้ในการบริหารกิจการตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
น้ํามันจารบี แก้สหุงต้ม 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุ
ที่ใช้ในการปองกันโรคติดตอ เชน สําลี ผ้าพันแผล 
แอลกอฮอล น้ํายาตาง ๆ เคมีภัณฑ เวชภัณฑ สิ่งจําเป็น
ที่ต้องใช้นอกเหนือจากยา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโปสเตอร คาวารสาร คาล้าง อัดรูป
ขยายภาพ ประชาสัมพันธขาวสารในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชนตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ คียบอรด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ขนาดใหญ 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 169,000 บาท
งบบุคลากร รวม 168,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 168,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนระดับ และเงินปรับเพิ่มให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือตามนโยบาย
ของทางราชการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขต
พื้นที่ตําบลดอนโพธิ์ทอง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมบ้าน
ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตําบลดอนโพธิ์ทอง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 11 ลําดับที่ 1)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,052,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,052,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,052,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,052,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างลูกจ้าง
ปฏิบัติงานรายเดือน คาจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานรายวัน 
คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้างเหมากําจัดขยะ 
คาจ้างเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล และคาจ้างเหมาอื่น ๆ
ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่
2.เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ เกี่ยวกับการจ้างเหมา
กําจัดขยะมูลฝอย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือคาเบี้ยประกัน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ 
ปายปิดประกาศ ฯลฯ
4.เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 851,400 บาท

งบบุคลากร รวม 712,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 712,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แก
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
1.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา

วันที่พิมพ : 10/9/2564  10:49:24 หน้า : 28/37



งบดําเนินงาน รวม 88,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือตามนโยบาย
ของทางราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 74 ลําดับที่ 3)

โครงการประชาคมหมูบ้าน และประชาคมระดับตําบล หมูที่ 1 – 6 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาคมหมูบ้าน 
และประชาคมระดับตําบล หมูที่ 1 – 6 ตําบลดอนโพธิ์ทอง
( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 78 ลําดับที่ 8)

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑจากวัตถุดิบท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากวัตถุดิบท้องถิ่น
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 9 ลําดับที่ 4)
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง และผู้
ป่วยเอดส

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยเอดส
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 8 ลําดับที่ 3)

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 10 ลําดับที่ 4)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือที่วาการอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี ที่ สพ 0118/3550 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่องโครงการรณรงคปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี 2565 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 7 ลําดับที่ 2)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,550 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,550 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลดอนโพธิ์ทอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชนตําบลดอนโพธิ์ทอง  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 14 ลําดับที่ 2)

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 79 ลําดับที่ 4)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 91,050 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2565
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 79 ลําดับที่ 1)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและสงเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 75,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตและสงเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 2565
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 79 ลําดับที่ 2)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 21,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 21,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 21,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการไหว้พระใหญตะไล้ชนโคม จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการไหว้พระใหญตะไล้ชนโคม  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หน้า 7 ลําดับที่ 1)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,026,520 บาท

งบบุคลากร รวม 737,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 737,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 455,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ที่ควรได้ตามระเบียบกําหนด ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1.คนงาน  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. คนงาน จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,224,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 331,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 295,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือ
ตามนโยบายของทางราชการ
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ให้หนวยงานของรัฐ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านตามที่กฎหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 451,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียน 
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินและเป็นคาจัดซื้อ
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน การจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชนกระดาษ แฟม 
ปากกา ดินสอ กาว ของใช้ในการบรรจุหีบหอ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่สํานักงานใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา และวัสดุโทรทัศน สําหรับ
ใช้ภายในที่ทําการหรือนอกอาคารสถานที่หรือไฟฟา
สาธารณะที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน ทอระบายน้ํา ปูนซีเมนต
หิน ดิน ทราย ไม้ตาง ๆ สี กระเบื้อง ค้อน ตะปู สิ่ว ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ 
2.เพื่อใช้ในการบริหารกิจการตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
3.อุดหนุนให้แกหนวยงานอื่นที่ทําประโยชน
ให้กับองคการบริหารสวนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชนตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ คียบอรด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต
และคาสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จักรยานยนตพร้อมชุดพวงข้าง จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนตพร้อมชุดพวงข้าง 
ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หน้า 17)

งานก่อสร้าง รวม 4,942,040 บาท
งบบุคลากร รวม 851,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 851,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 682,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาปรับปรุงเงินเดือนกรณีเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับ และเงินที่ปรับเพิ่มให้แกพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
1.นายชางโยธาชํานาญงาน  จํานวน  2  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.ผู้ชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 492,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายของทางราชการ
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ให้หนวยงานของรัฐ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านตามที่กฎหมายกําหนด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินและเป็นคาจัดซื้อ
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน การจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ฯลฯ และคาปรับปรุงซอมแซม
ถนนหรือสิ่งกอสร้างตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

งบลงทุน รวม 3,599,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,599,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้วรอบพื้นที่อาคารสํานักงานพร้อมประตูเข้าออก จํานวน 1,999,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างรั้วรอบที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทองและปายชื่อ 
พร้อมประตูเข้า-ออก ความยาวรั้วรวมปาย 276 เมตร
สูง 2.00 เมตร พิกัด N 4.423188 E 00.031624
พร้อมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 45 ลําดับที่ 23)

โครงการกอสร้างโรงจอดรถ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโรงจอดรถ ขนาด 6.00 x 15.00 เมตร
จํานวน 2 หลัง พิกัด N 14.423188 E 100.031624 
พร้อมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 46 ลําดับที่ 25)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ําบริเวณ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ํา บริเวณที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดอนโพธิ์ทอง พิกัด N 14.423188 
E 100.031624 พร้อมปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 46 ลําดับที่ 26)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ ฯลฯหรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หน้า 24 ลําดับที่ 1)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

107,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,606,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,217,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสํารองจาย 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

366,560

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลดอน
โพธิ์ทอง

130,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

107,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,606,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,217,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

เงินสํารองจาย 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

366,560

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลดอน
โพธิ์ทอง

130,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,104,800 1,850,160 364,080 422,640

เงินประจําตําแหนง 132,000 42,000 10,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 514,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 870,380 810,960 216,000 290,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 10,000 24,000

เงินอื่น ๆ 50,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

12,000 30,000 5,000 134,000 1,000

คาเชาบ้าน 126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,137,600 7,879,280

เงินประจําตําแหนง 42,000 226,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 514,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 384,960 2,572,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 82,000

เงินอื่น ๆ 50,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000 482,000

คาเชาบ้าน 37,000 163,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 30,000 2,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 15,000 50,000 1,052,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้สินไหมทดแทน 5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 50,000 1,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 600,000

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางสถาบันพระ
มหากษัตริย์และอื่น ๆ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

36,000 138,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,000 1,517,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้สินไหมทดแทน 5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 181,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 600,000

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางสถาบันพระ
มหากษัตริย์และอื่น ๆ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

5,000

โครงการทําบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

30,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

5,000

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนที่ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตําบล
ดอนโพธิ์ทอง

100,000

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้และเผยแพร
ความรู้เกี่ยวกับภาษีและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

5,000

โครงการทําบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

30,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

5,000

โครงการปรับปรุงการ
จัดทําแผนที่ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตําบล
ดอนโพธิ์ทอง

100,000

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้และเผยแพร
ความรู้เกี่ยวกับภาษีและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การบริหารสวน
ตําบลดอนโพธิ์ทอง

250,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนารถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี

50,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการปกครองท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การบริหารสวน
ตําบลดอนโพธิ์ทอง

250,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว

50,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนารถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรม
ราชินี

50,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการปกครองท้องถิ่น

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  10:50:00 หน้า : 10/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และกฎหมายเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลดอนโพธิ์ทอง

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ทางด้านกฎหมาย

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 220,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญหรือตั้ง
จุดตรวจ

40,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.ดอนโพธิ์
ทอง

230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และกฎหมายเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลดอนโพธิ์ทอง

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ทางด้านกฎหมาย

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 501,000 811,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญหรือตั้ง
จุดตรวจ

40,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจํา อบต.ดอนโพธิ์
ทอง

230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) องค์
การบริหารสวนตําบล
ดอนโพธิ์ทอง อําเภอ
เมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุรี

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

15,000

คาจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

136,000

คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

75,710

โครงการ English For 
Fun

19,250

โครงการมอบทุนการ
ศึกษา สําหรับนักศึกษา 
และการให้ความชวย
เหลือนักเรียนในพื้นที่
ตําบลดอนโพธิ์ทอง

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) องค์
การบริหารสวนตําบล
ดอนโพธิ์ทอง อําเภอ
เมืองฯ จังหวัด
สุพรรณบุรี

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

15,000

คาจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

136,000

คาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

75,710

โครงการ English For 
Fun

19,250

โครงการมอบทุนการ
ศึกษา สําหรับนักศึกษา 
และการให้ความชวย
เหลือนักเรียนในพื้นที่
ตําบลดอนโพธิ์ทอง

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน 
ศพด. (คาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

401,800

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและ
โรคติดตอตามฤดูกาล

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

12,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ในเขต
พื้นที่ตําบลดอนโพธิ์ทอง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลางวัน 
ศพด. (คาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

401,800

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและ
โรคติดตอตามฤดูกาล

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

12,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ในเขต
พื้นที่ตําบลดอนโพธิ์ทอง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว

5,000

โครงการประชาคมหมู
บ้าน และประชาคม
ระดับตําบล หมูที่ 1 – 6

30,000

โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น

30,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง และ
ผู้ป่วยเอดส์

5,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลดอน
โพธิ์ทอง

โครงการวัด ประชารัฐ 
สร้างสุข

โครงการวันเด็กแหงชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว

5,000

โครงการประชาคมหมู
บ้าน และประชาคม
ระดับตําบล หมูที่ 1 – 6

30,000

โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น

30,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง และ
ผู้ป่วยเอดส์

5,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลดอน
โพธิ์ทอง

50,000 50,000

โครงการวัด ประชารัฐ 
สร้างสุข

4,000 4,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 91,050 91,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
สงเสริมกิจกรรมวันผู้สูง
อายุ

โครงการไหว้พระใหญ
ตะไล้ชนโคม

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 114,000 50,000 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 720,160

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 30,000 1,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

65,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุอื่น

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 550,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
สงเสริมกิจกรรมวันผู้สูง
อายุ

75,500 75,500

โครงการไหว้พระใหญ
ตะไล้ชนโคม

21,300 21,300

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 215,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 750,160

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 405,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 261,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 105,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

65,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000

วัสดุอื่น 100,000 100,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 550,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 500

คาบริการไปรษณีย์ 27,790

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 11,000

เก้าอี้ชนิด 5 ล้อแฉกมี
ท้าวแขน จํานวน 2 ตัว

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จักรยานยนต์พร้อมชุด
พวงข้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 500

คาบริการไปรษณีย์ 27,790

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

12,000 102,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 11,000

เก้าอี้ชนิด 5 ล้อแฉกมี
ท้าวแขน จํานวน 2 ตัว

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จักรยานยนต์พร้อมชุด
พวงข้าง

65,000 65,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหลงเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้วรอบ
พื้นที่อาคารสํานักงาน
พร้อมประตูเข้าออก

โครงการกอสร้างโรง
จอดรถ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ํา
บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลดอน
โพธิ์ทอง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหลงเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้วรอบ
พื้นที่อาคารสํานักงาน
พร้อมประตูเข้าออก

1,999,000 1,999,000

โครงการกอสร้างโรง
จอดรถ

600,000 600,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ํา
บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลดอน
โพธิ์ทอง

1,000,000 1,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนอาหารกลาง
วัน (อุดหนุนโรงเรียนวัด
ดอนโพธิ์ทอง)

392,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วัน (อุดหนุนโรงเรียนวัด
ใหมรัตนเจดีย์)

236,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วัน (อุดหนุนโรงเรียนวัด
อุทุมพราราม)

404,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

50,000

รวม 13,149,560 10,522,510 355,000 5,779,040 1,020,080 10,000 1,052,000 851,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนอาหารกลาง
วัน (อุดหนุนโรงเรียนวัด
ดอนโพธิ์ทอง)

392,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วัน (อุดหนุนโรงเรียนวัด
ใหมรัตนเจดีย์)

236,000

สนับสนุนอาหารกลาง
วัน (อุดหนุนโรงเรียนวัด
อุทุมพราราม)

404,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

50,000

รวม 241,850 6,968,560 50,000 40,000,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2564  10:50:01 หน้า : 26/26


