
 
 

ค ำน ำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานตาม หมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล   
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินงานของเทศบาลแล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 "ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลดอนมนต์ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณา
การ การท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนด าเนินงาน จะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินงานของเทศบาล
ต าบล      ดอนมนต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบล   ดอนมนต์และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 
 
 
 

โดยเทศบำลต ำบลดอนมนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  1   
บทน ำ 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2548 และแก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล 

หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินงานของเทศบาลแล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                       

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  ๑.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  ๒.  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ  
(ถ้ามี) 
  ๓.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อ่ืน ๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  ๔. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 5 ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ลักษณะของแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
 แผนการด าเนินงาน  (Operation  plan)  เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)  และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณประจ าปี  กล่าวคือ  เป็นการน าแผนงาน/โครงการที่ก าหนด
ไว้แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  และที่เพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มาพิจารณาด าเนินการ
ส าหรับปีนั้น ๆ  โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ/กิจกรรมที่จะน าไปบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที  เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น   

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการด าเนินงานควรต้องมีสภาพความพร้อม  3  ประการคือ 
ประกำรที่  1  มีความแน่นอนของกิจกรรม  ที่จะด าเนินการโดยการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน/

โครงการ  หรือพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ 
 ประกำรที่  2  มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค 
 ประกำรที่  3  มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ 
 



 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน  มีลักษณะกว้ำง ๆ  ดังต่อไปนี้     
1. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์  และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
2. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจ าปีและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  ที่ชัดเจนและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงของปีที่จะด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ  ที่จะด าเนินการในปีนั้นๆ 
4. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  กับเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง   

ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลดอนมนต์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
2. เพ่ือแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ           

ของประชาชนในท้องถิ่น 
3. เพ่ือมีแผนงานในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นลดความ

ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการ 

4. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

5. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  

และแก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน หมวด  5  ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์   รวบรวมแผนงาน โครงการ 
พัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ            
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลดอนมนต์  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลดอนมนต ์  
 (2)  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอนายกเทศมนตรี
ต าบลดอนมนต์ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27 แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก     
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 



 
 

ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล     
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนด าเนินงาน  เช่น  ข้อมูลพ้ืนฐานของท้องถิ่น  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  บัญชีรายรับ  และบัญชีรายจ่ายประจ าปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ผลการพัฒนาในปีที่
ผ่านมา  ปัญหา  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ความต้องการต่างๆ  โดยน ามารวบรวมประกอบในการพิจารณาจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปี 
 

ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลดอนมนต์ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ     
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลดอนมนต์  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอนมนต์ (โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1  บทน า  และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/
กิจกรรม)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หมวดที่  5  ข้อ  
26  (1)    

 
ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลดอนมนต์ประกาศเป็นแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวัน  (15  วัน)  นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  (30  วัน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดที่  5  ข้อ  26  (2)  และ (เพ่ิมเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

จดัท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่าง ฯ ตอ่ผู้บริหาร 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหค้วามเหน็ชอบ 

ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอื่น 

คณะกรรมการสนบัสนนุ 
การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนนุ 
การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุ 
การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 



 
 

 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

1.  ช่วยให้สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เปาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
2. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ไปสู่การปฏิบัติ   และสอดคล้อง

กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณนั้น 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผด.01

1.1  แผนงานการเกษตร 5 6.33 150,000.00              0.73 เทศบาลต าบลดอนมนต์

1.2  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 4 5.06 135,000.00              0.66 เทศบาลต าบลดอนมนต์

1.3  แผนงานงบกลาง 7 8.86 10,269,786.00         50.14 เทศบาลต าบลดอนมนต์

1.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.53 70,000.00                0.34 เทศบาลต าบลดอนมนต์

รวม 18 22.78 10,624,786.00         51.87

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 3.80 130,000.00              0.63 เทศบาลต าบลดอนมนต์

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 5 6.33 1,878,000.00           9.17 เทศบาลต าบลดอนมนต์

รวม 8 10.13 2,008,000.00           9.80

3.1  แผนงานสาธารณสุข 8 10.13 1,135,960.00           5.55 เทศบาลต าบลดอนมนต์

รวม 8 10.13 1,135,960.00           5.55

4.1  แผนงานการศึกษา 13 16.46 3,108,100.00           15.17 เทศบาลต าบลดอนมนต์

4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ 6 7.59 340,000.00              1.66 เทศบาลต าบลดอนมนต์

รวม 19 24.05 3,448,100.00           16.83

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขและอนามัย

                                                                                                                                            บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคม

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา วฒันธรรม 

และนันทนาการ

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ



5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 11.39 493,000.00              2.41 เทศบาลต าบลดอนมนต์

5.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลงั) 2 2.53 60,000.00                0.29 เทศบาลต าบลดอนมนต์

รวม 11 13.92 553,000.00              2.70

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 2.53 50,000.00                0.24 เทศบาลต าบลดอนมนต์

รวม 2 2.53 50,000.00                0.24

7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 3.80 79,900.00                0.39 เทศบาลต าบลดอนมนต์
7.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลงั) 3 3.80 36,400.00                0.18 เทศบาลต าบลดอนมนต์

7.3  แผนงานการศึกษา 4 5.06 35,100.00                0.17 เทศบาลต าบลดอนมนต์

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.53 2,505,500.00           12.23 เทศบาลต าบลดอนมนต์

7.5  แผนงานการเกษตร 1 1.27 7,500.00                  0.04 เทศบาลต าบลดอนมนต์

รวม 13 16.46 2,664,400.00           13.01

รวมท้งส้ิน 79 100.00 20,484,246.00         100.00

หน่วยด าเนินการ

6) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ

ส่ิงแวดล้อม

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารและพฒันา

บุคลากรท้องถิน่

7) บัญชีครุภณัฑ์

จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
จ านวนงบประมาณ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน



ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่ 3  ด้านการพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

1.1  แผนงาน การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงการฝึกอบรม
การปลูกผกัสวนครัว
ร้ัวกินได้

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมการปลูก
ผกัสวนครัวร้ัวกินได้

20,000.00      ทต.ดอนมนต์
กองส่งเสริม
การเกษตร

2

โครงการฝึกอบรม
ธนาคารน ้าใตดิ้น

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรมธนาคารน ้า
ใตดิ้น

40,000.00      ทต.ดอนมนต์
กองส่งเสริม
การเกษตร

3

โครงการฝึกอบรม
อนุรักษส์มุนไพร

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์
สมุนไพร

20,000.00      ทต.ดอนมนต์
กองส่งเสริม
การเกษตร

4

โครงการวิถีชีวิตสู่
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชด าริ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด าริ 50,000.00      ทต.ดอนมนต์

กองส่งเสริม
การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.ดอนมนต์ ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

โครงการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(ส่งเสริมการปลูก
หญา้แฝก)

ค่าใชจ่้ายตามโครงการ
อนุรักษฟ้ื์นฟส่ิูงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ(ส่งเสริม
การปลูกหญา้แฝก)

20,000.00      ทต.ดอนมนต์
กองส่งเสริม
การเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่  และคุณภาพชีวติที่ดี

1.2  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6

โครงการฝึกอบรม
การท าขนมกะหร่ีพฟั

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการท าขนมกะหร่ีพฟั
ส าหรับผูพิ้การและ
ผูด้อ้ยโอกาส

20,000.00      ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

7

โครงการฝึกอบรม
การสานเปลดว้ยเศษผา้

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรมการสาน
เปลดว้ยเศษผา้ส าหรับสตรี
และแม่บา้น

30,000.00      ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

8

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผูสู้งวยัใส่ใจ
สุขภาพ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการใหค้วามรู้ผูสู้งวยัใส่
ใจสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ

35,000.00      ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

9
ศูนยช่์วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
ต าบลดอนมนต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการช่วยเหลือประชาชนฯ

50,000.00      ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.ดอนมนต์ ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์



ผด.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่  และคุณภาพชีวติที่ดี

1.3  แผนงาน งบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10
เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

สมทบเขา้กองทุนเงินทดแทน
เป็นรายปีในอตัราร้อยละ 0.20
 ของค่าจา้งโดยประมาณทั้งปี

3,670.00        
ทต.ดอน
มนต/์ธกส.
สาขาสตึก

ส านกัปลดัฯ

11
โครงการสนบัสนุน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพใหก้บั
ผูสู้งอาย ุจ  านวน 12 เดือน

7,000,000.00 
ทต.ดอน
มนต/์ธกส.
สาขาสตึก

ส านกัปลดัฯ

12
โครงการสนบัสนุน
เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพใหก้บัผู ้
พิการ จ  านวน 12 เดือน

2,400,000.00 
ทต.ดอน
มนต/์ธกส.
สาขาสตึก

ส านกัปลดัฯ

13
โครงการสนบัสนุน
เบ้ียยงัชีพแก่ผูป่้วยโรค
เอดส์

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพใหก้บั
ผูป่้วยเอดส์ จ  านวน 12 เดือน

48,000.00      
ทต.ดอน
มนต/์ธกส.
สาขาสตึก

ส านกัปลดัฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรมที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 ส ารองจ่าย
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณี
ฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได้

170,884.00    ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

15
เงินสมทบระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
ในระดบัทอ้งถ่ิน

จ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลกัประกนัสุขภาพในพ้ืนท่ี
ต าบลดอนมนต ์ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรั้บจาก
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ

88,254.00      ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

16

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน(กบท.)

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน ในอตัราร้อยละ 3
 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภท

558,978.00    ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ผด.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17

โครงการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลส าคญั 
เช่นเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์

บริหารจดัการศูนย ์ค่าเบ้ียเล้ียง
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผูป้ฏิบติังาน

30,000.00      ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

18
ค่าป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาท่ีเสียไป
ใหก้บั อปพร.

ค่าตอบแทน อปพร. 40,000.00      ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

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



ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่ 2  ด้านการพฒันาการท่องเที่ยวและกีฬา

2.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19
เงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง(ค่า K)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยงาน
ก่อสร้าง(ค่าk)

20,000.00      ทต.ดอนมนต์ กองช่าง

20
โครงการก่อสร้างร้ัว
รอบเขตเทศบาลต าบล
ดอนมนต์

ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 30
เมตร พร้อมฉาบปูนเรียบ
ทั้งสองดา้น

90,000.00      ทต.ดอนมนต์ กองช่าง

21

ค่าจา้งท่ีปรึกษาซ่ึง
เก่ียวกบัส่ิงก่อสร้าง
หรือเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจา้งท่ีปรึกษาในการ
จดัหาหรือปรับปรุงท่ีดิน
และหรือส่ิงปลูกสร้าง

20,000.00      ทต.ดอนมนต์ กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่ 2  ด้านการพฒันาการท่องเที่ยวและกีฬา

2.2  แผนงาน เคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22

ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่างๆ
ของกองช่างฯ

    300,000.00 ทต.ดอนมนต์ กองช่าง

23

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นนาลาว หมู่ 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ 
150 ตารางเมตร งานดินถม
เสริมคนัทางเดิมขนาดกวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 28 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.30 ลาดเอียง 1:0.5 
เมตรปริมาตราดินถมไม่
นอ้ยกวา่ 17 ลูกบาศกเ์มตร

67,000.00      

 บา้นนาลาว
 หมู่ 5 ซอย
บา้นนาง  
พรพิมล    
ปาประเกา

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ที่ 2 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Box 
Culvert) บา้นนาลาว 
หมู่ 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าท่อลอด
เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Box Culvert) ขนาด 
2.40x2.40 เมตร จ านวน 8 
ช่อง ผิวจราจร กวา้ง 4.00 
เมตร

980,000.00    
 บา้นนาลาว
 หมู่ 5 (คุม้
โคกวดั)

กองช่าง

25

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรหินคลุก
 บา้นดอนมนต ์หมู่ 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาด 3.00 เมตรยาว 610 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ย
กวา่ 183 ลบ.ม. พร้อมเกรด
เกล่ียปรับแต่ง งานดินถม
เสริมคนัทางเดิมขนาดกวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.50 ลาดเอียง 
1:0.5 เมตรปริมาตราดินถม
ไม่นอ้ยกวา่ 438 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดเกล่ีย
ปรับแต่ง

142,000.00    
จากคุม้
หนองเกาะ-
หนองขอน

กองช่าง

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26

โครงการขยายไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสตึก และ
เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า

389,000.00    
ในเขต
ต าบลดอน
มนต์

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่  1  ด้านพฒันาคุณภาพชีวติ

3.1  แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้ง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการในการ
ส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์
และข้ึนทะเบียนสตัว์

12,960.00   ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

28
รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้ง
บริการ

ค่าจา้งเหมาบริการ เช่น จา้ง
เหมาการปฏิบติัการดา้น
การแพทยฉุ์กเฉิน EMS , 
ค่าจา้งเหมาบุคลากร ฯลฯ

648,000.00 ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

29
โครงการตลาดประชา
รัฐทอ้งถ่ินสุขใจ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินโครงการตลาด
ประชารัฐทอ้งถ่ินสุขใจ

10,000.00   ต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

30

โครงการณรงคป้์องกนั
และควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก

เพ่ือเป็นค่าการณรงคป้์องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

10,000.00   ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุขและอนามัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31

โครงการสตัวป์ลอดโรค
 คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนขับา้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินฉีด ส าหรับ โครงการ
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
 จากโรคพิษสุนขับา้

35,000.00    ต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

32
ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพ่ือจดัซ้ือแอลกอฮอล ์
เคมีภณัฑ ์น ้ายาต่างๆ

100,000.00 
 - ทต.ดอน
มนต์

ส านกัปลดัฯ

33

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข

สนบัสนุนใหชุ้มชน/
หมู่บา้นแห่งละ 20,000 บาท
 จ านวน 10 แห่ง

200,000.00 

 - ทต.ดอน
มนต ์            
   - กม.
หมู่บา้น 10 
หมู่

ส านกัปลดัฯ

34 ค่าตอบแทน

เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาท่ีเสียไป 
ใหแ้ก่อาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถ่ินจ านวน 2 คน ๆ ละ 
5,000 บาท / เดือน

120,000.00 ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ผด.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่  1  ด้านพฒันาคุณภาพชีวติ

4.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35
โครงการแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ค่าใชจ่้ายตามโครงการ
แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สงักดั ทต.ดอนมนต์

10,000.00      
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

36

โครงการปฐมนิเทศ
ผูป้กครองของเด็ก
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการปฐมนิเทศ
ผูป้กครองของเด็กนกัเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

10,000.00      
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

37
โครงการพฒันาศกัยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการพฒันาศกัยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

30,000.00      
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ที่ 4 ด้านการศึกษา  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

38

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่ากิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน)

ค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
อตัราคนละ 430 บาท/ปี 
จ  านวน 70 คน

30,100.00      
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

39

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน)

ค่าใชจ่้ายในเคร่ืองแบบ
นกัเรียน อตัราคนละ 300 
บาท/ปี จ  านวน 70 คน

21,000.00      
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

40

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนงัสือ
เรียน)

จดัซ้ือหนงัสือเรียน อตัรา
คนละ 200 บาท /ปี จ  านวน
 70 คน

14,000.00      
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

41

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์
การเรียน)

จดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน 
อตัราคนละ 200 บาท /ปี 
จ  านวน 70 คน

14,000.00      
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

42

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจดัการ
เรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั)

ค่าจดัการเรียนการสอน 
อตัราคนละ 1,700 บาท/ปี  
จ  านวน 70 คน 119,000.00    

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริการ
สถานศึกษา

ค่าอาหารกลางวนัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นดอน
มนต ์จ านวน 70 คน ๆ ละ 
20 บาท/วนั จ  านวน 245 วนั

343,000.00    
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

44

โครงการจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส านกังาน

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

10,000.00      
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

45

โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอาหาร
เสริม(นม)ใหแ้ก่โรงเรียน
ในสงักดั ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 3 โรงเรียน และ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 
465 คน 260 วนั

892,000.00    

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต ์
และ
โรงเรียน  3 
โรงเรียน

กองการศึกษา

46

โครงการจดัหาวสัดุงาน
บา้นงานครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
งานบา้นงานครัว 15,000.00      

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้น
ดอนมนต์

กองการศึกษา

47

อุดหนุนโรงเรียนสงักดั
(สพฐ)เขต 4 จ.บุรีรัมย์

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กนกัเรียน จ านวน
 3 โรงเรียน 1,600,000.00 

โรงเรียนใน
เขต ต.ดอน
มนต ์จ านวน
   3 โรงเรียน

กองการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม



ผด.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่  1  ด้านพฒันาคุณภาพชีวติ

4.2  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

48

โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬาตา้นยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬาประชาชนตา้นยาเสพ
ติด ของต าบลดอนมนต ์
คร้ังท่ี 21

200,000.00    ทต.ดอนมนต์ กองการศึกษา

49

โครงการประกวดสวด
มนตห์มู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านองสรภญัญะ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการประกวดสวด
มนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
ของประชาชนทัว่ไปในเขต
เทศบาลต าบลดอนมนต์

30,000.00      

 - วดัดอน
มนตนิ์มิต  -
 ทต.ดอน
มนต์

กองการศึกษา

50

โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดังานวนัเด็กแห่งชาติ
 ประจ าปี 2564

30,000.00      ทต.ดอนมนต์ กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ที่ 4 ด้านการศึกษา  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 5  ด้านการบริหารจัดการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที ่ 5  ด้านการพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร

5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

54

ค่าใชจ่้ายในการรับ-ส่ง
เสด็จ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เตรียมการระหวา่ง การรับ
เสด็จ-ส่งเสร็จ

10,000.00            ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

55
ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการใน

การด าเนินการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน
250,000.00          ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

56

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนิน หรือสนบัสนุนโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของ 
รัชกาลท่ี 9

20,000.00            ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

57

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นต่างๆของ
ส านกัปลดัฯ

100,000.00          ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่5 ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

58

โครงการปกป้อง
สถาบนัส าคญัของชาติ
โดยเฉพาะสถาบนั
พระมหากษตัริยซ่ึ์ง
เป็นสถาบนัของชาติ ฯ

ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบิกจ่ายในการจดังานฯ 20,000.00            ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

1.เพ่ืออุดหนุนตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการรับ
และส่งเสด็จฯ ร.10 และพระ
บรมวงศานุวงศพ์ระองคอ่ื์น ทรง
เสด็จประกอบพระราชกรณียกิจ
 ณ ท่าอากาศศยาน

20,000.00            
ท่ีท  าการ
ปกครอง
อ าเภอสตึก

ส านกัปลดัฯ

2.เพ่ืออุดหนุนตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการจดั
งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
ประจ าปีงบประมาณ 2564

8,000.00              
ท่ีท  าการ
ปกครอง
อ าเภอสตึก

ส านกัปลดัฯ

60

อุดหนุนส านกังานก่ิง
กาชาดอ าเภอสตึก เพ่ืออุดหนุนตามโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินงานใน
กิจการของก่ิงกาชาดอ าเภอสตึก

20,000.00            
ท่ีท  าการ
ปกครอง
อ าเภอสตึก

ส านกัปลดัฯ

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

59

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61

อุดหนุนส านกังาน
เหล่ากาชาดจงัหวดั
บุรีรัมย์

เพ่ืออุดหนุนตามโครงการจดัหา
รายไดเ้พ่ือจดักิจกรรมสาธารณ
กุศลและใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจงัหวดับุรีรัมย์

20,000.00            
ส านกังาน
เหล่ากาชาด
จงัหวดับุรีรัมย์

ส านกัปลดัฯ

62

เงินอุดหนุนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อุดหนุนองคก์าร
บริหารส่วนต าบล
ชุมแสง)

สนบัสนุนโครงการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ.สตึก จ.บุรีรัมย ์
ประจ าปี 2564

             25,000.00 ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 5  ด้านการบริหารจัดการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที ่ 5  ด้านการพัฒนาชีดสมรรถนะองค์กร

5.2  แผนงานแผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลัง)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

63

โครงการอบรมให้
ความรู้เร่ืองภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง
ใหแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่นข่าย
จะตอ้งช าระภาษีใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลดอนมนต์

ค่าใชจ่้ายในการอบรม ตาม
โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ือง
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ใหแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่นข่ายจะตอ้งช าระ
ภาษีในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
ดอนมนต์

10,000.00            ทต.ดอนมนต์ กองคลงั

64

ค่าใชจ่้ายในการจดัท า
หรือปรับขอ้มูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัยพสิ์นการพฒันา
ระบบขอ้มูลภาษีฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในปรับ
ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นการพฒันาระบบ
ขอ้มูลภาษี และทะเบียน
ทรัพยสิ์นเพ่ือน าไปใชใ้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
รายไดข้องเทศบาลฯ

50,000.00            ทต.ดอนมนต์ กองคลงั

พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที ่5 ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น



ผด.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ที่ 1  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

65

โครงการ Big cleaning 
Day เทศบาลต าบลดอน
มนต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนิน โครงการ Big cleaning
 Day เทศบาลต าบลดอนมนต์

20,000.00   ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

66

โครงการส่งเสริมการคดั
แยกขยะมูลฝอย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการส่งเสริมการคดัแยก
ขยะมูลฝอย

30,000.00   ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดัฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพฒันา ของ อปท. ที่ 6 ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม



ผด.02/1

1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
เกา้อ้ีแบบมี
ลอ้เล่ือนและ
พนกัพิง

เกา้อ้ีแบบมีลอ้เล่ือนและพนกัพิง  จ  านวน  1 ตวั

5,900        ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดั

2 เคร่ืองปรับ อากาศ

1.เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต  ่ากวา่ 24,000 BTU  1 เคร่ือง                                  2.
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต  ่ากวา่ 13,000 BTU  1 เคร่ือง

51,000         ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดั

1.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลงั)

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
เกา้อ้ีแบบมี
ลอ้เล่ือนและ
พนกัพิง

เกา้อ้ีแบบมีลอ้เล่ือนและพนกัพิง  จ  านวน  2 ตวั

5,200        ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดั

2

โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 ตวั
โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
- เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ แบบ 2 ล้ินชกั 
- ขนาดไม่ต  ่ากวา่ 120x60x75 เซนติเมตร

8,200           ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดั

1.3  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกา้อ้ีส านกังาน
เกา้อ้ีแบบมีลอ้เล่ือนและพนกัพิง  จ  านวน  1 ตวั

3,000        ทต.ดอนมนต์ กองการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จังหวดับุรีรัมย์
1. บัญชีครุภัณฑ์ส านักงาน

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563



2.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
ตูเ้ยน็ ขนาด 5 
คิวบิกฟุต

เพ่ือจดัซ้ือตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จ  านวน 1 ตูโ้ดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต ่า
2) ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นท่ีไดรั้บฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจดัซ้ือตูเ้ยน็ขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าดว้ย

6,500        ทต.ดอนมนต์ กองการศึกษา

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
เคร่ืองท าน ้าร้อน
 น ้าเยน็

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าร้อน น ้าเยน็ ท่ีให้ความร้อนอุณหภูมิ 
85-95 องศาเซลเซียส และระบบคอมเพรสเซอร์ท าความเยน็รวดเร็ว 5,500        ทต.ดอนมนต์ กองช่าง

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

รถบรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเชา้
ซ่อมไฟฟ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเชา้ซ่อม
ไฟฟ้า จ  านวน 1 คนั

2,500,000  ทต.ดอนมนต์ กองช่าง

ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2. บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่

3. บัญชีครุภัณฑ์งานไฟฟ้าและถนน

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All 
in one

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) โดย
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญาณนาฬิกาไดใ้น
กรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถใน
การประมวลผลสูง จ  านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดบั (Level)
เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หรือดีกวา่ ดงัน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกัท่ีมี
ความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 4 GB
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1
 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย                           
                     ฯลฯ

23,000         ทต.ดอนมนต์ ส านกัปลดั

4. บัญชีครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



4.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลงั)

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) โดย
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญาณนาฬิกาไดใ้น
กรณีท่ีตอ้งใชค้วามสามารถใน
การประมวลผลสูง จ  านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดบั (Level)
เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หรือดีกวา่ ดงัน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบ่นแผงวงจรหลกัท่ีมี
ความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 4 GB
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1
 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย      ฯลฯ

23,000         ทต.ดอนมนต์  (งานบริหารงานคลงั)

พ.ศ.2564
ที่ ครุภัณฑ์

พ.ศ.2563



4.3  แผนงานการศึกษาฯ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 1 
เคร่ือง  
 คุณลกัษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) โดย 
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดบั (Level) เดียวกนั
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 MB
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1
 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา่ จ  านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตวั และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 21 น้ิว ความละเอียดแบบ
 FHD (1920x1080)
- สามารถใชง้าน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth ตาม
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

17,000         ทต.ดอนมนต์ กองการศึกษาฯ

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2

เคร่ืองพิมพแ์บบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์(Ink Tank 
Printer)

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,300 บาท
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน
- เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ(์Ink Tank Printer)
 จากโรงงานผูผ้ลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกวา่
 19 หนา้ต่อนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกวา่ 15 
หนา้ต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที(ipm)
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 
1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 แผ่น
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom ตามเกณฑร์าคากลาง
และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
     

8,600           ทต.ดอนมนต์ กองการศึกษาฯ

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



5.1  แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

เคร่ืองพิมพ์
Multifunction 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถงั
หมึกพิมพ ์(Ink 
Tank Printer)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลกัษณะ
พ้ืนฐาน ดงัน้ี
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกนั
- เป็นเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 27 หนา้
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสี์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 15 หนา้ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา
- สามารถยอ่และขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 
1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
 หรือดีกวา่ จ  านวนไม่นอ้ย   ฯลฯ

7,500           ทต.ดอนมนต์ กองการเกษตรฯ

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564


