
แผนการดำเนินงาน 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนตรอ 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                                                                                                                                  

                                          งานนโยบายและแผน 

             ๐๗๕ – ๗๗๒ – ๗๕๔ 



สารบัญ 

          เรื่อง                     หน้า 

 บัญชีสรุป แบบ ผ.๐๑         ๑ – ๒  

 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒ 

 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       ๓ – ๕ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ       

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป         ๖ – ๘ 

 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ๙ – ๑๐ 

 -แผนงานการศึกษา         ๑๑ – ๑๒ 

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      ๑๓ – ๑๔ 

 -แผนงานสาธารณสุข         ๑๕ – ๑๗ 

 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน        ๑๘ – ๑๙ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 -แผนงานการเกษตร         ๒๐ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 -แผนงานการเกษตร         ๒๑ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 -แผนงานงบกลาง         ๒๒ – ๒๓ 

 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๒-๑       ๒๔ – ๒๘ 

  

  

       



 

         

 

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

........................................... 

  อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงาน ให้

จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่เทศบาลตำบลดอนตรอ  ในปีงบประมาณ นั้น 

  เทศบาลตำบลดอนตรอ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือ

เป็นเครื่องมือของผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนตรอ ในการบริหารโครงการและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕  

ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕  เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 

 

           (นายวัชร  สุขเกื้อ) 

              นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ 

 



แบบ  ผด ๐๑ 

บญัชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
๖ 

 
๗.๖๙ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒.๕๖ 

 
กองช่าง 

รวม ๖ ๗.๖๙ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒.๕๖  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   ๒.๓ แผนงานการศึกษา 
   ๒.๔ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   ๒.๕ แผนงานสาธารณสุข 
   ๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
๑๕ 
5 

๑๐ 
10 
๑๐ 
๗ 
 

 
๑๙.๒๓ 
๖.๔๑ 

๑๒.๘๓ 
๑๒.๘๓ 
๑๒.๘๓ 
๘.๙๗ 

 
๑,๕๐๙,000 
๒๘๖,000 

2,4๙๐,2๕๕ 
๔๐๕,๐๐๐ 
1๙๙,000 
๒๔๕,000 

 

 
๓.๘๖ 
๐.๗๔ 
๖.๓๘ 
๑.๐๔ 
๐.๕๒ 
๐.๖๔ 

 
สำนักปลัด 
กองคลัง 

 

รวม ๕๗ ๗๓.๑๐ ๕,๑๓๔,๒๕๕ ๑๓.๑๘  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      ๓.๑ แผนงานการเกษตร 

 
๒ 

 
๒.๕๖ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๐.๑๒ 

 
สำนักปลัด 

รวม ๒ ๒.๕๖ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๒  
 

๑ 



แบบ  ผด ๐๑ 

บญัชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 

1 

 
 

๑.๒๘ 

 
 

๒๕,๐๐๐ 

 
 

๐.๐๖ 

 
 

สำนักปลัด 
รวม 1 ๑.๒๘ ๒๕,๐๐๐ ๐.๐๖  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๕.๑ แผนงานงบกลาง 
    

 
๑๒ 

 
๑๕.๓๘ 

 
๑๓,๔๙๔,๑๒๕ 

 
๓๔.๖๐ 

 
สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รวม ๑๒ ๑๕.๓๘ ๑๓,๔๙๔,๑๒๕ ๓๔.๖๐  
รวมทั้งสิ้น ๗๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๙,๗๐๓,๓๘๐ ๕๐.๕๒  

 

 

 

๒ 

แบบ  ผด.๐๒ 

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 



แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

๑.๑ แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
สายรมิคลองใหม่  
สุรินทร์ (ปากเนตร
ทางพูน – นาย
วรรณ) หมู่ที่ ๑ 
 

ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. รวม
ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทาง
ถมหินคลุกตามสภาพ 

๓๐๐,๓๐๐ ถนนสายรมิ
คลองใหม่
สุรินทร์ หมู่ที่ 
๑     

กองช่าง             

๒ 
 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทวดบึ้ง 
หมู่ที่ ๒ 
 

ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพ 

๓๙,๙๐๐ ถนนสายทวด
บ้ึง หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง             

๓ 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งคา
พัฒนา หมู่ที่ ๔ 
 

ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. รวม
ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทาง
ถมหินคลุกตามสภาพ 

๑๕๙,๘๐๐ ถนนสายทุ่งคา
พัฒนาหมู่ที่ ๔ 

กองช่าง             

 
  



๓ 

แบบ  ผด.๐๒ 

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

๑.๑ แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำริมถนน
สายซอยนัฐดา 
(ช่วงหน้าบ้านนาย
สำเริง บุญทอง) 
หมู่ที่ ๕ 
 

วางท่อระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดท่อ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน 
๕๓ ท่อน  

๙๘,๙๐๐ ซอยนัฐดา   
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง             

๕ 
 
 
 
 
 
 

บุกเบิกถนน
ซอยนัฐดา (ตอนที่ 
๒) หมู่ที่ ๕ 

เคลียริ่งผิวทางและวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด ๐.๖๐ x 
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน 
พร้อมถมดินลูกรังยกคันทางถนน ขนาด
ฐานกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร สูง ๐.๕๕ เมตร 
ผิวทางกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ 
เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๔๔๒.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหิน
คลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว 
๒๓๐ เมตร ใช้หินคลุก จำนวน ๖๙ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลีย่เรยีบ 

๒๕๐,๖๐๐ ซอยนัฐดา 
(ตอนที่ ๒)   
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง             



 

๔ 

แบบ  ผด.๐๒ 

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

๑.๑ แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ 
 
 
 
 
 

วางท่อระบายน้ำ
ริมถนนสายกอง
ดาน – ฝายน้ำล้น 
หมู่ที่ ๕ 
 

ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน 

๑๕๐,๕๐๐ ถนนสายกอง
ดาน – ฝายน้ำ
ล้น หมู่ที่ ๕ 
 

กองช่าง             

รวม ๖  ๑,๐๐๐,๐๐๐               

 

 

 

 

 

 

 



 

๕ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ จ้างเหมาบริการงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนตส์่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ และงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐๘,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๒ จ้างเหมาบริการ
คนงานท่ัวไป 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีที่กำหนดไว้ในสญัญาจ้าง ๑๐๘,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๓ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
 

๒๕๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๔ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๒๕๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๕ ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ พวงมาลา 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ๕,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๖ โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ 

เพื่อใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร/
สมาชิกสภาฯ 

๑๙๔,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

 

 



 

๖ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๘ โครงการส่งเสริมธรร
มาภิบาล และสร้าง
ความโปร่งใสใน
องค์กร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมธรร
มาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

๑๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๙ จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ในปฐมบท
ของ  อปท. 

๓,๐๐๐ จัดนิทรรศ 
การเพื่อให้
ความรู้ ณ 
สนง. ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๑๐ จ้างเหมาบริการงาน
จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 

ปฏิบัติงานในการจดัทำแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  

๑๐๘,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

กองคลัง             

๑๑ จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุน
งานธุรการ 

ปฏิบัติงานด้านธรุการ และงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

๑๐๘,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

กองคลัง             

๑๒ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
 

๒๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

กองคลัง             



 

๗ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๕๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

กองคลัง             

๑๔ จัดทำแผนที่ภาษี
และลงทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

ปฏิบัติงานตามโครงการ จัดทำแผนท่ีภาษี
และลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

๔๕,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

กองคลัง             

๑๕ จ้างเหมาบริการเพื่อ
สนับสนุนงานบริการ
จัดเก็บรายได ้
 

ปฏิบัติงานด้านจดัเก็บรายได้ และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒๓๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

กองคลัง             

รวม ๑๕  ๑,๕๐๙,๐๐๐               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๒ แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสำคัญ 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยตั้งจดุให้บริการประชาชน 
ที่เดินทาง มีความสะดวกและปลอดภัย 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่
ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๒ 
 
 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนตำบลดอนตรอ 
 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน ให้แก่ประชาชนในตำบลดอนตรอ 
เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้

๕๐,๐๐๐ สนง ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๓ 
 

จ้างเหมาบริการงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
(รถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์) 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐๘,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๔ จ้างเหมาบริการงาน
ประจำรถยนต์
ส่วนกลาง 
(รถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์) 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยประจำรถยนตส์่วนกลาง 
(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) 

๑๐๘,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

 

 

 



 

 

๙ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๒ แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการเส้นทาง
สัญจรปลอดภัย 
และสวยงามน่ามอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน เช่น คา่ป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง 
ค่าวัสดุอื่นๆ 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่
ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๕  ๒๘๖,๐๐๐               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๓ แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจ้างเหมา
บริการทำความ
สะอาด ศพด. ในเขต 
ทต. ดอนตรอ 

จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ศพด. 
ในเขต ทต. ดอนตรอ 

๒๑๖,๐๐๐ ศพด. ใน
เขตตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๒ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
 

๕๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๓ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๓๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๔ ส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์
ผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕๐,๐๐๐ ศพด. ใน
เขตตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๕ อุดหนุนตาม
โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
 

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอ้ม 
ให้แก่เด็กโรงเรียนวัดดอนตรอ 

๒๐,๐๐๐ โรงเรียน
วัด
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             



 

 
๑๑ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๓ แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ อุดหนุนตาม
โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

จัดกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันตามส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนวดัดอนตรอ 
 

๒๕,๐๐๐ โรงเรียน
วัด
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๗ อุดหนุนตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 

ให้เด็กนักเรยีนไดร้ับสารอาหารครบทั้ง๕ 
หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย 

๘๑๙,๐๐๐ โรงเรียน
วัด
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๘ พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 

๑๐,๐๐๐ ศพด. ใน
เขตตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๙ สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา 

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และ
อาหารกลางวันแก่ ศพด. ในเขตตำบล
ดอนตรอ 

๑,๒๓๕,๒๕๕ ศพด. ใน
เขตตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๑๐ อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กมีคณุธรรม จรยิธรรม ๓๕,๐๐๐ โรงเรียน
วัด
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๑๐  ๒,๔๙๐,๒๕๕               

 



๑๒ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๔ แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
สัมพันธ์ 
 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ ใน
ตำบลดอนตรอ 

๑๐,๐๐๐ สนามกีฬา 
ทต.
ดอนตรอ 
 

สำนักปลดั             

๒ 
 
 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน กีฬาอำเภอ 
กีฬาจังหวัด และ
กีฬาอ่ืนๆ 

เข้าร่วมการแข่งขันประเภทลู่  ประเภท
ลาน  และกีฬาพ้ืนบ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ สนามกีฬา 
 

สำนักปลดั             

๓ ประเพณีลอยกระทง 
ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

จัดกิจกรรมประเพณีทางศาสนา/การ
ประกวดกระทง/การปล่อยปลา 

๓๐,๐๐๐  ท่าน้ำ
ตลาด    
ชะเมา  

สำนักปลดั             

๔ จัดงานสืบสาน
ประเพณีไทยเชื้อ
สายจีน (วันตรุษจีน) 
 

ติดตั้งโคมไฟ บรเิวณศาลเจ้า หมู่ที ่๑ ๒๐,๐๐๐ ศาลเจ้า 
หมู่ที่ ๑ 

สำนักปลดั             

๕ 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรม  เนื่องใน
พิธีสงกรานต ์
 

จัดกิจกรรมประเพณีทางศาสนา/กจิกรรม
รดน้ำผูสู้งอายุ/การแสดงของชมรม
ผู้สูงอาย ุ

๒๕,๐๐๐ วัด
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๖ จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
 

จัดกิจกรรมประเพณีทางศาสนา/ตกั
บาตร/แห่เทียน/ถวายเทียนพรรษา 

๒๐,๐๐๐ วัดใน
ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             



๑๓ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๔ แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ อุดหนุนการจัด
ขบวนแห่หมรับเพื่อ
ร่วมงานในประเพณี
วันสารทเดือนสิบ 

อุดหนุนการจัดกจิกรรมจัดขบวนแห่หมรับ
เพื่อร่วมงานในประเพณีวันสารทเดือนสิบ  

๒๐,๐๐๐ อำเภอ
เฉลิมพระ
เกียรต/ิวัด
พระธาตุฯ 

ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

            

๘ อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีชักพระ
อำเภอเฉลมิพระ
เกียรต ิ

อุดหนุนการจัดกจิกรรมชักพระอำเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ

๗๐,๐๐๐ อำเภอ
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

            

๙ อุดหนุนตาม
โครงการตกแต่งเรือ
พนมพระเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมชักพระ
อำเภอเฉลมิพระ
เกียรต ิ

อุดหนุนกิจกรรมตกแต่งเรือพนมพระเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมชักพระอำเภอเฉลมิพระ
เกียรต ิ

๑๐,๐๐๐ อำเภอ
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

คณะกรรม
การ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ 
ตำบล
ดอนตรอ 

            

๑๐ วันเด็กประจำปี 
๒๕๖๕ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความสนุกสนาน 
แก่เด็กในพื้นที่ตำบลดอนตรอ 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๑๐  ๔๐๕,๐๐๐               
 

 

 



๑๔ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๕ แผนงำนสำธำรณสขุ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ จ้างเหมาฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 
 

จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 

๑๕,๐๐๐ พื้นที่ 
ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๒ จ้างเหมาบริการงาน
สำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 
 

เจ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
 

๙,๐๐๐ พื้นที่ 
ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๓ โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และสัตว์
ปลอดโรค 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่ 
ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๔ โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑  
 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และฝกึปฏิบัติ 
งานด้านสาธารณสุข ให้แก่ ผู้เข้ารว่ม
โครงการ หมู่ที่ ๑ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ 
ตำบล
ดอนตรอ 

คณะกรรม
การ หมู่ที่ 
๑  

            

 

 



๑๕ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๕ แผนงำนสำธำรณสขุ 

ที ่
 
 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ 
 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และฝกึปฏิบัติ 
งานด้านสาธารณสุข ให้แก่ ผู้เข้ารว่ม
โครงการ หมู่ที่ ๒ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ 
ตำบล
ดอนตรอ 

คณะกรรม
การ หมู่ที่ 
๒  

            

๖ โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ 
 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และฝกึปฏิบัติ 
งานด้านสาธารณสุข ให้แก่ ผู้เข้ารว่ม
โครงการ หมู่ที่ ๓ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓
ตำบล
ดอนตรอ 

คณะกรรม
การ หมู่ที่ 
๓ 

            

๗ 
 
 
 

โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ 
 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และฝกึปฏิบัติ 
งานด้านสาธารณสุข ให้แก่ ผู้เข้ารว่ม
โครงการ หมู่ที่ ๔ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๔
ตำบล
ดอนตรอ 

คณะกรรม
การ หมู่ที่ 
๔ 

            

๘ 
 
 
 

โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ 
 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และฝกึปฏิบัติ 
งานด้านสาธารณสุข ให้แก่ ผู้เข้ารว่ม
โครงการ หมู่ที่ ๕ 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๕
ตำบล
ดอนตรอ 

คณะกรรม
การ หมู่ที่ 
๕ 

            

๙ โครงการฝึกอบรม
การบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกลู 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ๑๕,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

 

 

 



๑๖ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๕ แผนงำนสำธำรณสขุ 

ที ่
 
 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ โคโรนา 

จัดสถานท่ีสำหรับควบคุมหรือกักกันไว้
สังเกตอาการ ฯ 

๕๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๑๐  ๑๙๙,๐๐๐               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๖ แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติด 
๒๖ มิ.ย. ๖๕ 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้  และจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพตดิ ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๓๕,๐๐๐ โรงเรียน
วัด
ดอนตรอ 

ทต.
ดอนตรอ 

            

๒ ฝึกอบรมให้ความรู้
และทัศนศึกษาดู
งานของผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในสำนกังาน 
ทต.ดอนตรอ และทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

๑๒๐,๐๐๐ ทต.
ดอนตรอ/
ศึกษาดู
งานนอก
สถานท่ี 

ทต.
ดอนตรอ 

            

๓ 
 
 

โครงการจดัทำ
ประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล 

จัดกิจกรรมเพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของคนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพื่อให้ได้ข้อมูล ในดา้นต่างๆ  

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ใน
ตำบล
ดอนตรอ 
 

ทต.
ดอนตรอ 

            

๔ โครงการเทศบาล
สัญจร 

จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ในด้าน
ต่างๆ ตามอำนาจหน้าที ่

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ใน
ตำบล
ดอนตรอ 

ทต.
ดอนตรอ 

            

๕ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้  ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๐,๐๐๐ พื้นที่ใน
ตำบล
ดอนตรอ 
 

ทต.
ดอนตรอ 

            

 



 

 

๑๘ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๒. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำคนและสงัคมที่มีคณุภำพ 

๒.๖ แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ ส่งเสริมกิจกรรมการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
 

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตร ี ๑๐,๐๐๐ ศาลา
กลาง 
จ.นศ 

ทต.
ดอนตรอ 
 

            

๗ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ๓๐,๐๐๐ พื้นที่ใน
ตำบล
ดอนตรอ 
 

ทต.
ดอนตรอ 

            

รวม ๗  ๒๔๕,๐๐๐               

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๓. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นเศรษฐกิจ 

๓.๑ แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ การดำเนินงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตร 

กิจกรรมจดัเก็บข้อมลูด้านการเกษตร ๔๐,๐๐๐ ศูนย์    
บริการ
และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การ 
เกษตร
ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๒ 
 
 

ส่งเสรมิอาชีพการ
เลี้ยงโค 
 

ฉีดยาถ่ายพยาธโิค ในพื้นที่ตำบลดอนตรอ ๑๐,๐๐๐ พื้นที่
ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๒  50,๐๐๐               
 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๔. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

๔.๑ แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ อนุรักษ/์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดซื้อพันธ์ไม้  ดินปลูก ปุ๋ย  พร้อมดูแล
รักษาพันธ์ไม้หลังการปลูก 

๒๕,๐๐๐ พื้นที่ หมู่ที่
๑ – หมู่ที่ 
๕ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๑  ๒๕,๐๐๐               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๕. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำองคก์รและกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี 

๕.๑ แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ชำระค่าหนี้ต้น ชำระหนี้เงินต้นให้แก่กองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค 

๓๒๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๒ 
 

ชำระค่าดอกเบีย้ ชำระดอกเบี้ยให้แก่กองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค 

๘๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๓ 
 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

จ่ายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคม  ของ
พนักงานจ้าง 

๑๐๑,๑๒๕ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง 

            

๔ 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ ๘,๖๑๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๕ 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพิการ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๖ 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๑๕๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๗ 
 

เงินสำรองจ่าย จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  ๒๐๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๘ 
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

๑๔๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๙ บำรุงสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

จ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

๓๕๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

 



 

๒๒ 

แบบ  ผด.๐๒ 

๕. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำองคก์รและกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี 

๕.๑ แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ สมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการท้องถิ่น 

๕๗๖,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๑๑ 
 

สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๗,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๑๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดการจราจร 

จ่ายเป็นเงินเกี่ยวกับการจดัการจราจร ๒๐,๐๐๐ ตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๑๒  ๑๓,๔๙๔,๑๒๕               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

แบบ  ผด.๐๒/๑ 

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑส์ ำหรบัที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ประเภทครุภณัฑ ์

๑.๑ แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เก้าอี้ทำงาน 
 

เก้าอี้ทำงานชนิดล้อหมุน มีพนักพงิ
ระดับไหล่ ปรับระดับขึ้นขึ้น-ลง โดยใช้
โช้คไฮโดรลิค มีท่ีเท้าแขนท้ังสองขา้ง 

๓,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 
 

สำนักปลดั             

๒ เก้าอี้บริหาร เก้าอี้ผู้บริหารชนิดล้อหมุน มีพนักพิง
ระดับศรีษะ ปรับระดับขึ้นข้ึน-ลง โดยใช้
โช้คไฮโดรลิค มีท่ีเท้าแขนท้ังสองขา้ง 

๘,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๓ โต๊ะทำงาน
เหล็ก 

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า ๔ ฟุต พร้อมกระจกตามขนาด มีที่
พักเท้า มีลิ้นชักสามารถล็อกกุญแจได ้

๕,๕๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๔ ตู้เก็บเอกสาร
แบบบาน
เลื่อนกระจก 

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ๒ 
บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต  

๔,๕๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

กองคลัง             



 

๒๔ 

แบบ  ผด.๐๒/๑ 

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑส์ ำหรบัที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ประเภทครุภณัฑ ์

๑.๑ แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ ตู้เก็บเอกสาร 
แบบบาน
เลื่อนกระจก 
 

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดเหล็ก แบบบานเลื่อน
กระจกสูง 

๖,๙๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 
 

กองคลัง             

๖ ตู้เก็บเอกสาร 
แบบบาน
เลื่อนทึบ 
 

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 
๔ ฟุต  
 

๔,๓๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 
 

กองคลัง             

๗ เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สำหรับประมวลผล เป็นไปตามราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวง
ดิจิตอลฯ 

๒๓,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 
 

กองคลัง             

 

 



 

๒๕ 

แบบ  ผด.๐๒/๑ 

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑส์ ำหรบัที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ประเภทครุภณัฑ ์

๑.๑ แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘ 
 
 
 

เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึก (lnk 
Tank 
printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึก (lnk Tank printer) เป็นไปตาม
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจติอลฯ 

๔,๓๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

กองคลัง             

๙ สแกนเนอร์  สแกนเนอรส์ำหรับงานเก็บเอกสาร 
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๑ เป็นไปตาม
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจติอลฯ 

๑๗,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

กองคลัง             

รวม ๙  ๗๖,๕๐๐               

 

 

 



 

๒๖ 

 

แบบ  ผด.๐๒/๑ 

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑส์ ำหรบัที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ประเภทครุภณัฑ ์

๑.๒ แผนงำนกำรศกึษำ 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One 
สำหรับประมวลผล เป็นไปตามราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวง
ดิจิตอลฯ 

๑๗,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 
 

สำนักปลดั             

๒ เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึก (lnk 
Tank 
printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึก (lnk Tank printer) จำนวน ๒ 
เครื่อง เป็นไปตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวง
ดิจิตอลฯ 

๘,๖๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๒  ๒๕,๖๐๐               

 

 



๒๗ 

 

แบบ  ผด.๐๒/๑ 

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑส์ ำหรบัที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ประเภทครุภณัฑ ์

๑.๓ แผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เก้าอี้
สำนักงาน 

เก้าอี้นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐.๐ (W) X 
๖๐ (D) X ๘๐ (H)  CM. จำนวน ๓ ตัว 

๑๑,๗๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๒ เก้าอี้ประชุม เก้าอี้ประชุม ทรงเอ ชุปโครเมียม ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔๔.๐ (W) X ๖๐ (D) X ๙๐ 
(H)  CM. จำนวน ๖๐ ตัว 

๔๕,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๓ เก้าอี้ประธาน เก้าอี้ประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐.๐ 
(W) X ๖๐ (D) X ๘๐ (H)  CM. จำนวน   
จำนวน ๑ ตัว 

๔,๓๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๔ ตู้เก็บ
แบบฟอร์ม 

ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด ๑๐ ลิ้นชัก 
ขนาดตู้  ๓๗.๕ (W) X ๔๒.๒ (D) X 
๙๓.๘ (H)  CM. จำนวน ๑ ตู ้

๕,๕๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๕ ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บแบบเอกสาร ทำด้วยไม้ปดิดว้ยเบ
ลามิน มี ๒ ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า   
๔๕ (W) X ๕๐ (D) X ๖๐ (H)  CM. 
จำนวน ๑ ตู ้

๓,๙๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             



 

๒๘ 

 

แบบ  ผด.๐๒/๑ 

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑส์ ำหรบัที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ประเภทครุภณัฑ ์

๑.๔ แผนงำนสงัคมสงเครำะห ์

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โต๊ะทำงาน โต๊ะทำด้วยไมป้ิดด้วยเมลามิน ขนาดไม่
น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐ (W) 
X ๘๐ (D) X ๗๕ (H)  CM. จำนวน   
จำนวน ๑ ตัว 

๕,๙๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๗ โต๊ะประชุม โต๊ะประชุมหน้าไม้เบลามีน ขาชุป
โครเมียมพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕.๐ 
(W) X ๑๘๐ (D) X ๗๕ (H)  CM. 
จำนวน   จำนวน ๑๖ ตัว 

๔๘,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

๘ ชุดลำโพงล้อ
ลากพร้อมไมล์
ลอย 

ชุดลำโพงล้อลากพร้อมไมล์ลอย  
-กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์  
-สามารถใช้งาน Bluetooth 
-มีช่องเสียบ USB 

๑๓,๕๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

สำนักปลดั             

รวม ๘  ๑๓๗,๘๐๐               

 



 

๒๙ 

 

แบบ  ผด.๐๒/๑ 

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑส์ ำหรบัที่ไม่ไดด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบำลต ำบลดอนตรอ 

๑. ประเภทครุภณัฑ ์

๑.๕ แผนงำนกำรพำณิชย ์

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เครื่องสูบน้ำ
แบบจุ่มใต้น้ำ 

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ 
แรงม้า  พร้อมตู้ควบคมุ  มอเตอรใ์ช้กับ
ไฟฟ้า  ๒๒๐ โวลต ์
 

๕๕,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

กองช่าง             

๒ 
 
 
 

เครื่องสูบน้ำ
แบบจุ่มใต้น้ำ 

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๓ 
แรงม้า  พร้อมตู้ควบคมุ  มอเตอรใ์ช้กับ
ไฟฟ้า  ๒๒๐ โวลต ์
 

๗๕,๐๐๐ สำนักงาน
เทศบาลตำบล
ดอนตรอ 

กองช่าง             

รวม ๒  ๑๓๐,๐๐๐               
 

 

 


