
ที่ รายการ/จ านวน(หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) แหล่งเงนิ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือจ่าย

1 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต 3723 แผนงานบริหารงานทั่วไป 37,200.00 เงินรายได้ 22,900.00 14,300.00 

2 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถจกัรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กลม 528 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,600.00 เงินรายได้ 1,320.00 2,280.00 

3 เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง(เกรดA) จ านวน 100 ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,000.00 เงินรายได้ 22,000.00 - 

4 วสัดุส านักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 เงินรายได้ 27,410.00 22,590.00 

5 วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 เงินรายได้ 20,270.00 9,730.00 

6 เกา้อี้ผู้บริหาร พนักพิงสูง ชนิดบุฟองน้ าหุม้ผ้า หรือวัสดุสังเคราะห์ มีล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 เงินรายได้ 9,800.00 200.00 

7 เคร่ืองขยายเสียงส าหรับห้องประชุมส านักงาน จ านวน 1 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 130,000.00 เงินรายได้ 130,000.00 - 

8 วสัดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,000.00 เงินรายได้ 19,958.00 5,042.00 

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน

 1 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,000.00 เงินรายได้ 16,900.00 100.00 

10 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 เงินรายได้ 9,250.00 750.00 

11 ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 เงินรายได้ 6,000.00 14,000.00 

12 เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,700.00 เงินรายได้ 8,300.00 1,400.00 

13 พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 4,800.00 เงินรายได้ 3,800.00 1,000.00 

14 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น งานบริหารงานคลัง 200,000.00 เงินรายได้ 189,000.00 11,000.00 

15 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธเ์พือ่รณรงค์การช าระภาษ๊ งานบริหารงานคลัง 5,000.00 เงินรายได้ 700.00 4,300.00 

16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2

งานบริหารงานคลัง 30,000.00 เงินรายได้ 29,900.00 100.00 

17 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง งานบริหารงานคลัง 7,500.00 เงินรายได้ 7,350.00 150.00 

18 วสัดุส านักงาน งานบริหารงานคลัง 20,000.00 เงินรายได้ 15,220.00 4,780.00 

19 วสัดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง 20,000.00 เงินรายได้ 5,640.00 14,360.00 

20 ชั้นเหล็กวางแฟ้ม แบบ 20 ช่อง จ านวน 1 ตู้ งานบริหารงานคลัง 4,000.00 เงินรายได้ 3,950.00 50.00 

21 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ชนิด 2 บาน จ านวน 1 ตู้ งานบริหารงานคลัง 4,500.00 เงินรายได้ 4,450.00 50.00 

22 วสัดุก่อสร้าง งานเคหะและชุมชน 20,000.00 เงินรายได้ 14,459.00 5,541.00 

23 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 8341 งานเคหะและชุมชน 37,200.00 เงินรายได้ 18,261.00 18,939.00 

24 เคร่ืองเจาะคอร่ิง จ านวน 1 เคร่ือง งานเคหะและชุมชน 80,000.00 เงินรายได้ 75,000.00 5,000.00 

25 เคร่ืองสแกนผนังและตรวจหาวตัถุ จ านวน 1 เคร่ือง งานเคหะและชุมชน 36,400.00 เงินรายได้ 35,000.00 1,400.00 

26 วสัดุส านักงาน งานเคหะและชุมชน 10,000.00 เงินรายได้ 3,300.00 6,700.00 

27 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ งานเคหะและชุมชน 60,000.00 เงินรายได้ 48,230.25 11,769.75 

28 ตู้ชั้นวางแฟ้มต้ัง 4 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง จ านวน 1 หลัง งานเคหะและชุมชน 7,000.00 เงินรายได้ 4,900.00 2,100.00 

29 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบอาคารอเนกประสงค์ อาคารกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

 บ้านคลองประปา ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 300,000.00 เงินอุดหนุน 298,000.00 2,000.00 

30 โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม อาคารป้อมยาม อบต. ดอนศรีชุม 

ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 23,600.00 เงินอุดหนุน 22,000.00 1,600.00 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 สันป่าหมากใต้ หมู่ที่ 9

บ้านสันป่าหมากใต้ ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 45,100.00 เงินอุดหนุน 44,800.00 300.00 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง

ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 122,700.00 เงินอุดหนุน 121,500.00 1,200.00 

รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์ฺการบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา



33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบล าเหมืองร่อง

สะเด็ด (ฝ่ังตะวนัออก) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและ

ประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 400,000.00 เงินอุดหนุน 399,000.00 1,000.00 

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ร่องบัวลอย หมู่ที่

 2 บ้านร่องบัวลอย ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 92,000.00 เงินอุดหนุน 87,700.00 4,300.00 

35 โครงการขุดลอกดินตะกอนในรางระบายน้ า ซอย 1 เชื่อม ซอย 5 ร่องบัว

ลอย หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการ

ของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 7,800.00 เงินอุดหนุน 7,700.00 100.00 

36 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อม ซอย 5 

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการ

ของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 100,000.00 เงินอุดหนุน 99,000.00 1,000.00 

37 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ 3 ช่องทาง) ซอย 

3 สันป่าหมากใต้ ปริมาณงาน ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 147,000.00 เงินอุดหนุน 145,000.00 2,000.00 

38 โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 

ซอย 3 สันป่าหมากเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าหมากเหนือ ปริมาณงานตาม

แบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 200,000.00 เงินอุดหนุน 199,000.00 1,000.00 

39 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผนังรางระบายน้ า 

ซอยบุญเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา ปริมาณงานตามแบบแปลน

ประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 200,000.00 เงินอุดหนุน 199,500.00 500.00 

40 โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังผสมหินผุ ถนนสาธารณประโยชน์ ซอย 3 

บุญญาลังกา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการ

กองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 25,500.00 เงินอุดหนุน 25,000.00 500.00 

41 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังผสมหินผุ ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอย

บ้านลุงหนั่น) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณกอง

ช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 32,700.00 เงินอุดหนุน 32,500.00 200.00 

42 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยรวมสุข)

 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 31,700.00 เงินอุดหนุน 31,000.00 700.00 

43 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอย 3 สัน

ป่าหมากใต้) หมู่ที่ 9 บ้านสันป่าหมากใต้ ปริมาณงานตามแบบแปลนและ

ประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 7,900.00 เงินอุดหนุน 7,700.00 200.00 

44 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอย

หมู่บ้านจดัสรร) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนประมาณการ

ของการช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 43,600.00 เงินอุดหนุน 43,500.00 100.00 

45 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(ถนนสายขัติ

พรม) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการของ

กองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 181,800.00 เงินอุดหนุน 181,000.00 800.00 

46 โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายไชย

มงคล) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงาน

งานไฟฟ้าและถนน 367,400.00 เงินอุดหนุน 366,000.00 1,400.00 

47 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

ท่าข้าม) หมู่ที่ 6 ทุ่งหลวงพัฒนา ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณ

การของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 90,700.00 เงินอุดหนุน 89,000.00 1,700.00 



48 โครงการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (สายเลียบล า

เหมืองร่องสะเด็ด ฝ่ังตะวนัออก) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบ

แปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 35,000.00 เงินอุดหนุน 34,000.00 1,000.00 

49 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง งานเคหะและชุมชน 2,500.00 เงินรายได้ 2,450.00 50.00 

50 จดักิจกรรมงานรัฐพิธ ีงานพิธกีารและวนัส าคัญต่างๆ งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 80,000.00 เงินรายได้ 11,879.00 68,121.00 

51 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 20,000.00 เงินรายได้ 19,720.00 280.00 

52 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 10,000.00 เงินรายได้ 3,940.00 6,060.00 

53 เคร่ืองปัม้น้ า แบบหอยโข่ง จ านวน 1 เคร่ือง งานส่งเสริมการเกษตร 9,000.00 เงินรายได้ 8,500.00 500.00 

54 จดัท าสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ งานส่งเสริมการเกษตร 30,000.00 เงินรายได้ 30,000.00 - 

55 อาหารเสริม(นม) - ร.ร.บ้านทุ่งหลวง 52 คน จ านวน 260 วนั แผนงานการศึกษา 99,643.00 เงินอุดหนุน 82,719.00 16,924.00 

56 อาหารเสริม(นม) - ศพด. วดับ้านทุ่ง 9 คน จ านวน 260 วนั แผนงานการศึกษา 17,246.00 เงินอุดหนุน 11,093.00 6,153.00 

57 อาหารเสริม(นม) - ศพด. บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 7 คน จ านวน 260 วนั แผนงานการศึกษา 13,414.00 เงินอุดหนุน 8,273.00 5,141.00 

58 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว ) จ านวน

 1 ชุด

แผนงานการศึกษา 17,000.00 เงินรายได้ 16,900.00 100.00 

59 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tankprinter) จ านวน

 1 เคร่ือง

แผนงานการศึกษา 4,300.00 เงินรายได้ 4,250.00 50.00 

60 ค่าวสัดุส านักงาน แผนงานการศึกษา 4,000.00 เงินรายได้ 960.00 3,040.00 

61 วสัดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา 5,000.00 เงินรายได้ 4,993.00 7.00 

62 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวยัท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider Man)

แผนงานการศึกษา 50,000.00 เงินอุดหนุน 25,500.00 24,500.00 

63 ก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อราชการ อบต.ดอนศรีชุม ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 90.00 ตารางเมตร 

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 90.00 ตารางเมตร

งานไฟฟ้าและถนน 100,000.00 เงินรายได้ 99,500.00 500.00 

64 โครงการต่อเติมห้องเก็บรวบรวมเก็บขยะมูลฝอยอันตรายของ อบต.ดอนศรี

ชุม

งานไฟฟ้าและถนน 136,800.00 เงินรายได้ 135,500.00 1,300.00 

65 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

ประชาสุขสันต์) หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา ปริมาณงานตามแบบแปลนและ

ประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 95,000.00 เงินสะสม 94,500.00 500.00 

66 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

เลียบล าเหมืองร่องลึก) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง ปริมาณงานตามแบบแปลน

และประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 67,800.00 เงินสะสม 67,500.00 300.00 

67 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกถนนสาธารณประโยชน์ 

(ถนนสายเลียบล าเหมืองร่องสะเด็ด ฝ่ังตะวนัออก) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณ

งานตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 35,000.00 เงินสะสม 34,800.00 200.00 

68 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

รวมใจ ซอย 3) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณ

การของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 135,700.00 เงินสะสม 135,000.00 700.00 

69 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

บวกขมิ้น) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการ

ของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 108,500.00 เงินสะสม 108,000.00 500.00 

70 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

สันเก๊าตุ้ม) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง ปริมาณงานตาม

แบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 499,500.00 เงินสะสม 498,500.00 1,000.00 



71 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

เลียบล าเหมืองแก่เสาร์) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวงปริมาณ

งานตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 499,500.00 เงินสะสม 498,500.00 1,000.00 

72 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

เลียบล าเหมืองพญาปวง) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง

งานไฟฟ้าและถนน 137,500.00 เงินสะสม 136,500.00 1,000.00 

73 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยหมู่บ้าน

จดัสรร) หมู่ที 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและประมาณการของ

กองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 21,700.00       เงินสะสม 21,000.00       700.00         

74 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายข้าง

การไฟฟ้าดอกค าใต้) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ปริมาณงานตามแบบแปลนและ

ประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 238,500.00      เงินสะสม 238,000.00      500.00         

75 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ 2 ช่องทาง) (ถนน

สายสันเก๊าตุ้ม) พิกัดที่ X 6088864, Y 2118769 ต าบลดอนศรีชุม ปริมาณ

งานตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง

งานไฟฟ้าและถนน 225,600.00      เงินสะสม 224,500.00      1,100.00      

76 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000.00 เงินรายได้ 3,000.00 47,000.00 

77 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 4735, บท 

6463, ตค 5411

แผนงานรักษาความสงบภายใน 120,200.00 เงินรายได้ 43,620.00 76,580.00 

78 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควนั, เคร่ืองตัดหญ้า, 

เล่ือยโซ่ยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของ อบต.ดอนศรีชุม

แผนงานรักษาความสงบภายใน 29,800.00 เงินรายได้ 10,018.50 19,781.50 

79 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,000.00 เงินรายได้ 3,758.00 1,242.00 

80 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000.00 เงินรายได้ 19,965.00 35.00 

81 เคร่ืองเชื่อมโลหะ จ านวน 1 เคร่ือง แผนงานรักษาความสงบภายใน 7,500.00 เงินรายได้ 6,500.00 1,000.00 

82 เคร่ืองปัม้ลม จ านวน 1 เคร่ือง แผนงานรักษาความสงบภายใน 11,000.00 เงินรายได้ 11,000.00 - 

83 สัญญาณไฟไซเรนท์รถน้ าอเนกประสงค์ (LED) จ านวน 1 ชุด แผนงานรักษาความสงบภายใน 15,000.00 เงินรายได้ 14,500.00 500.00 

84 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด

12,000 บีทีย ูจ านวน 2 เคร่ือง

แผนงานรักษาความสงบภายใน  48,400.00 เงินรายได้  47,000.00 1,400.00 

85 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ประจ าปี 2563 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,000.00 เงินรายได้ 3,600.00 1,400.00 

86 โครงการให้ความรู้ และฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้นักเรียนใน

สถานศึกษา และประชาชน หมู่ที่ 2,3,4,6 ต าบลดอนศรีชุม

แผนงานรักษาความสงบภายใน 25,000.00 เงินรายได้ 7,380.00 17,620.00 

87 สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไฟไซเรน) ส าหรับติดต้ังรถยนต์ตรวจการณ์ แผนงานรักษาความสงบภายใน 9,000.00 เงินรายได้ 9,000.00 - 

88 วสัดุ อุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000.00 เงินรายได้ 19,980.00 20.00 

89 โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา ประจ าปี 2563 แผนงานรักษาความสงบภายใน 25,000.00 เงินรายได้ 18,360.00 6,640.00 

90 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน

 1 เคร่ือง

แผนงานรักษาความสงบภายใน 17,000.00 เงินรายได้ 16,900.00 100.00 

91 โครงการของศูนยย์ติุธรรมชุมชนต าบลดอนศรีชุม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 20,000.00 เงินรายได้ 10,295.00 9,705.00 

92 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ แผนงานสาธารณสุข 26,400.00 เงินรายได้ 16,599.00 9,801.00 

93 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก แผนงานสาธารณสุข 5,000.00 เงินรายได้ 5,000.00 - 

94 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ (สารก าจดัลูกน้ ายงุลาย, น้ ายาพ่นหมอก

ควนัป้องกันและก าจดัยงุลาย)

แผนงานสาธารณสุข 30,000.00 เงินรายได้ 22,675.00 7,325.00 

รวม 6,517,903.00  5,998,295.75  519,607.25  


