
แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     1.1  แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน  สะพาน    13                     11.59                8,156,000                54.47                     
ทางเท้า  ท่อระบายน  า ท่อระบายน  า ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

     1.2  แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต  าและขยายเขตไฟฟ้า 1                       1.23                  500,000                   3.34                       
สาธารณะ

     1.3  แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม -                    -                    -                           -                        
บริการประปา

     1.4  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน  า 2                       2.90                  729,000                   4.87                       

     1.5  แนวทางการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะที ประชาชน -                    -                    -                           -                        
พึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

รวม 16 15.73 9,385,000.00 62.68

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 4



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด
2.  กำรพัฒนำเกษตรกรรมเศรษฐกิจ และกำรท่องเท่ียว
     2.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร -                    -                    -                           -                        
และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ น
     2.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ -                    -                    -                           -                        
เพื อการเกษตร
     2.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื นฐาน -                    -                    -                           -                        
ทางการเกษตร
     2.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดตั งตลาดสินค้าชุมชน -                    -                    -                           -                        

     2.5  แนวทางการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื อพัฒนาอาชีพ -                    -                    -                           -                        
และการเกษตรอินทรีย์
     2.6  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ 2                       2.90                  140,000                   0.94                       
สิ งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที ยว

รวม 2                       2.90                  140,000                   0.94                       

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 5



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
     3.1  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 20                     28.99                1,285,000                8.58                       
และท้องถิ นให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น าอบรม
อปท. สวัสดิการสังคม

     3.2  แนวทางการพัฒนาการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 4                       5.80                  442,000                   2.95                       
ของประชาชน (ได้แก่ สุขภาพ ต าบลสุขภาวะ ฯลฯ)

     3.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก 10                     14.49                400,000                   2.67                       
เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

     3.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอาชีพ 1                       1.45                  30,000                     0.20                       

     3.5  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั งใน 5                       7.25                  1,650,970                11.03                     
และนอกระบบการศึกษา

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 6



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด
     3.6  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 6                       8.70                  650,000                   4.34                       
ขนบธรรมเนียมประเพณี

     3.7  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ 2                       2.90                  110,000                   0.73                       
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (ได้แก่ ธรรมชาติ สิ งแวดล้อม ขยะ 
ภาวะโลกร้อน มลภาวะ ฯลฯ)

     3.8  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6                       8.70                  260,000                   1.74                       
มาใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ

     3.9  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ 5                       7.25                  490,000                   3.27                       
 (ได้แก่ กีฬาขั นพื นฐาน กีฬามวลชน ฯลฯ)

     3.10  แนวทางการพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา พื นที สาธารณะและ -                    -                    -                           -                        
สถานที พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน

รวม 59 85.51 5,317,970.00 35.52

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 7



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร
     4.1  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการบริหารงานและการให้บริการ -                    -                    -                           -                        
(ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล เครื องมือเครื องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ)

     4.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล 2                       2.90                  60,000                     0.40                       
การพัฒนาตามต าแหน่งสายงาน)

     4.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที และสภาพแวดล้อม -                    -                    -                           -                        
ในการปฏิบัติ

     4.4  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 2                       2.90                  70,000                     0.47                       

รวม 4 5.80 130,000.00 0.87

รวมท้ังส้ิน 81 109.93 14,972,970.00 100.00

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 8



ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 9



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร
เคพซีล ซอยอุดมสุข 
ชุมชนโคกอุดม

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 230 เมตร หรือมีพื นที ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,150 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบล
ดอนอะรางก าหนด) และติดตั ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด

499,000 ซอยอุดมสุข 
ชุมชนโคกอุดม

กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 9



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
จราจรเคพซีล สายชุมชน
โคกรัก ซอยซับเจริญ

ผิวทางจราจรเคพซีล สายชุมชน
โคกรัก ซอยซับเจริญ ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 230 
เมตร หรือมีพื นที ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลต าบลดอนอะ
รางก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

499,000    สายชุมชนโคก
รัก ซอยซับ
เจริญ

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 10



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
จราจรเคพซีล สาย
ชุมชนดวงเจริญ ซอย 3 
(บริเวณสระน  าหมู่บ้าน)

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
จราจรเคพซีล สายชุมชนดวง
เจริญ ซอย 3 (บริเวณสระน  า
หมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมี
พื นที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,150 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

499,000    สายชุมชนดวง
เจริญ ซอย 3 
(บริเวณสระ
น  าหมู่บ้าน)

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 11



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายแยกถนน 
ชุมชนโคกสะอาด - 
บ้านนาใหม่

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
แยกถนน ชุมชนโคกสะอาด - 
บ้านนาใหม่ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 
หรือมีพื นที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

2,470,000 สายแยกถนน 
ชุมชนโคก

สะอาด - บ้าน
นาใหม่

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 12



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน  า ค.ส.ล. พร้อม
บ่อรับน  า บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านโนนขี เหล็ก
 - วัดทุ่งนางาม

ก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อรับน  า บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านโนนขี เหล็ก - วัดทุ่งนา
งาม งานวางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 
ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาว 170 เมตร งาน
บ่อรับน  า ค.ส.ล. ส าเร็จรูป ขนาด
1.00x1.00x1.25 เมตร พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 10 
บ่อ  (ตามแบบเทศบาลต าบล
ดอนอะรางก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

380,000    บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้าน
โนนขี เหล็ก - 
วัดทุ่งนางาม

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 13



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางลูกรัง 
สายรอบบริเวณสระน  า 
ชุมชนโคกอุดม

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลูกรัง 
สายรอบบริเวณสระน  า ชุมชน
โคกอุดม  ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา
เฉลี ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังผิวไม่น้อยกว่า 
680 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

180,000    สายรอบ
บริเวณสระน  า 
ชุมชนโคกอุดม

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 14



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 โครงการปรับปรุงถนน
คันคลอง สายเรียบคัน
คลองล าไทรโยง ชุมชน
โคกสะอาด

ปรับปรุงถนนคันคลอง สายเรียบ
คันคลองล าไทรโยง ชุมชนโคก
สะอาด ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี ย 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
เสริมผิวไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานดินถม
คันทาง หนาเฉลี ย 0.50 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
2,000 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

413,000     สายเรียบคัน
คลองล าไทร

โยง ชุมชนโคก
สะอาด

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 15



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

8 โครงการปรับปรุงถนน
คันคลองพร้อมระบบ
ระบายน  า คลองล าไทร
โยง ชุมชนโคกสะอาด

ปรับปรุงถนนคันคลองพร้อม
ระบบระบายน  า คลองล าไทร
โยง ชุมชนโคกสะอาด งานดินถม
คันดิน 1 จุด ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,490 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมอาคารระบายน  า (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

800,000 คลองล าไทร
โยง ชุมชนโคก

สะอาด

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 16



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

9 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางเค
พซีล สายชุมชนทุ่งนา
งาม ซอย 2

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเค
พซีล สายชุมชนทุ่งนางาม ซอย 
2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 270 เมตร หรือมี
พื นที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,300 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

466,000    สายชุมชนทุ่ง
นางาม ซอย 2

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 17



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

10 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางเค
พซีล สายชุมชนโนน
ขี เหล็ก ซอย 2

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเค
พซีล สายชุมชนโนนขี เหล็ก 
ซอย 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 270 เมตร หรือมี
พื นที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,350 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

484,000    สายชุมชนโนน
ขี เหล็ก ซอย 2

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 18



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

11 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางเค
พซีล สายชุมชนโนน
ขี เหล็ก ซอยประปา

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเค
พซีล สายชุมชนโนนขี เหล็ก ซอย
ประปา ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 270 เมตร หรือมี
พื นที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,300 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

466,000    สายชุมชนโนน
ขี เหล็ก ซอย

ประปา

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 19



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

12 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางเค
พซีล สายชุมชน
สามเหลี ยมพัฒนา - 
ชุมชนสองห้อง (หลัง
เทศบาล)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเค
พซีล สายชุมชนสามเหลี ยม
พัฒนา - ชุมชนสองห้อง (หลัง
เทศบาล) ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมี
พื นที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

500,000    สายชุมชน
สามเหลี ยม
พัฒนา - 

ชุมชนสองห้อง 
(หลังเทศบาล)

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 20



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  บ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  ทำงรบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ  ให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
1.1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

13 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ชุมชนทุ่งนางาม ซอย 1 
(ทางเข้าโรงเรียนบ้าน
โนนขี เหล็ก)

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายชุมชนทุ่งนางาม ซอย 1 
(ทางเข้าโรงเรียนบ้านโนน
ขี เหล็ก) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 280 เมตร หรือมี
พื นที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดอนอะราง
ก าหนด) และติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด

500,000     สายชุมชนทุ่ง
นางาม ซอย 1 

(ทางเข้า
โรงเรียนบ้าน
โนนขี เหล็ก)

กองช่าง

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 21



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำและขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ
      1.2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า 500,000 ทั ง 15 หมู่บ้าน กองช่าง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

และติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองกี  
( สายดับ ) ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า

และติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ( สายดับ )
ในจุดเสี ยงภายในเขตตั งรับผิดชอบ
ของเทศบาล จ านวน 15 ชุมชน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 22



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.4 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ
      1.4.1 แผนงำนกำรเกษตร

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 โครงการอบรมสัมมนา

สร้างความเข้าใจการ
บริหารจัดการน  าใต้ดิน 
(ธนาคารน  าใต้ดิน)

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมสัมมนาสร้างความ
เข้าใจการบริหารจัดการน  าใต้ดิน 
(ธนาคารน  าใต้ดิน) โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและค่า
เครื องดื ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

30,000   - ส านักปลัด √

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 23



1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.4 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ
      1.4.1 แผนงำนกำรเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดั
บที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

2 โครงการธนาคารน  าใต้
ดินเทศบาลต าบล
ดอนอะราง

เพื อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ
ธนาคารน  าใต้ดินเทศบาลต าบลดอนอะ
ราง  โดยจ่ายเป็นค่าก่อสร้างธนาคารน  า
ใต้ดินระดับปิด - ในบริเวณพื นที หมู่ที  1
 ชุมชนดอนอะรางต าบลดอนอะราง 
อ าเภอหนองกี  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงิน 
100,000 บาท- ในบริเวณพื นที หมู่ที  
8 ชุมชนหนองอ้อยช้าง ต าบลดอนอะ
ราง อ าเภอหนองกี  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
เงิน 100,000 บาทตามแบบแปลน
ก่อสร้างของเทศบาลต าบลดอนอะราง 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการ

200,000   - ส านักปลัด √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 24



2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และกำรท่องเท่ียว
2.6  แนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเท่ียว
2.6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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 โครงการพัฒนาแหล่ง เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 40,000 เขื อนห้วยยาง ส านักปลัด √ √ √

ท่องเที ยวเขื อนห้วยยาง การพัฒนาแหล่งท่องเที ยว
เขื อนห้วยยาง โดยจ่ายเป็นค่า
ส่งเสริมการปลูกต้นทานตะวัน
ในพื นที เขื อนห้วยยาง ประจ าปี 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ 
ที เกี ยวข้องกับโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 25



2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และกำรท่องเท่ียว
2.6  แนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเท่ียว
2.6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานที ท่องเที ยว
ภายในต าบลดอนอะราง

จ่ายเป็นค่าจัดซื อพันธ์ุไม้ชนิดต่างๆ
 ค่าจ้างเหมาปรับพื นที  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที 
เกี ยวข้องในโครงการ

50,000      - ส านักปลัด √ √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 26



2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และกำรท่องเท่ียว
2.6  แนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเท่ียว
2.6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที ยวเทศบาลต าบล
ดอนอะราง

จ่ายเป็นค่าจัดท าซุ้มนิทรรศการ
สาธิตการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที 
ท่องเที ยว เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที และผู้เกี ยวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

50,000      - ส านักปลัด √ √ √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 27



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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 โครงการจัดงานพิธี เพื อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด 20,000  - ส านักปลัด √

วันคล้ายวันเฉลิม งานวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื องดื ม 
5 ธันวาคม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

และค่าวัสดุอุปกรณ์อื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 28



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
2 โครงการจัดงาน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 15,000  - ส านักปลัด √

วันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พันปีหลวง (12 สิงหาคม) (12 สิงหาคม) โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร เครื องดื ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
 และค่าวัสดุอุปกรณ์อื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 29



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

3 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 25,000  - ส านักปลัด √
พระชนมพรรษา จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28กรกฎาคม) โดยจ่ายเป็น
(28กรกฎาคม) ค่าอาหาร เครื องดื ม ค่าวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื นๆ ที เกี ยวข้อง
ในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 30



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

4 โครงการจัดงาน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 15,000  - ส านักปลัด √
วันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
( 3 มิถุนายน ) โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร 
ค่าเครื องดื ม ค่าวิทยากร 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 31



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

5 โครงการเทศบาลต าบล เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 35,000  - ส านักปลัด √ √ √
ดอนอะรางเคลื อนที โครงการเทศบาลต าบล

ดอนอะรางเคลื อนที  และ
เพื อบริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าเครื องดื ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
ในโครงการ 

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 32



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

6 โครงการเลือกตั งผู้บริหาร เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 800,000  - ส านักปลัด √ √ √ √
ท้องถิ น และสมาชิกสภา จัดการเลือกตั งผู้บริหารท้องถิ น 
ท้องถิ นเทศบาลต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ นเทศบาล
ดอนอะราง (กรณีครบ ต าบลดอนอะราง (กรณีครบวาระ
วาระและกรณีแทน และกรณีแทนต าแหน่งว่าง) 
ต าแหน่งว่าง) และกรณีอื นๆ โดยจ่ายเป็น

ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 33



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

7 โครงการจัดงาน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000  - ส านักปลัด √
วันเทศบาล จัดงานวันเทศบาล โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร เครื องดื ม ค่าวัสดุโฆษณา
และแผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ์
ที เกี ยวของในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 34



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

8 โครงการจัดงาน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 10,000  - ส านักปลัด √
วันท้องถิ นไทย โครงการจัดงานวันท้องถื นไทย

 โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื องดื ม ค่าวัสดุโฆษณา
และแผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ์
ที เกี ยวของในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 35



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

9 โครงการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติ เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 30,000 - ส านักปลัด √
การร่วมในการช่วยเหลือ องค์องบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่
ประชาชนขององค์กร อ าเภอหนองกี  จังหวัดบุรีรัมย์
ปกครองส่วนท้องถิ น ตามโครงการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติ
อ าเภอหนองกี การร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น อ าเภอหนองกี 
ประจ าปี 2563 

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 36



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

10 โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที ท าการ 20,000 - ส านักปลัด √
เพื อการจัดงานพระราช ปกครองอ าเภอหนองกี  ตาม
พิธีและงานรัฐพิธี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื อการ

จักงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
ประจ าปี 2563

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 37



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ

11 โครงการให้ความช่วยเหลือเพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงาน 20,000 - ส านักปลัด √
ประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
เหล่ากาชาด โครงการให้ความช่วยเหลือ
จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนตามภารกิจของ

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ประจ าปี 2563

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 38



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
12 โครงการจัดเก็บข้อมูล

พื นฐานเพื อการวางแผน
พัฒนาท้องถิ น

จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื องดื ม ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่าย
อื นๆ ที เกี ยวข้องในโครงการ 

30,000    - ส านักปลัด √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 39



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
13 โครงการอบรมให้ความรู้

เกี ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ น

 เพื อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื อง
เกี ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ น สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการเสนอโครงการเพื อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ นต่อไป 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื องดื ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ 
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ 

30,000    - ส านักปลัด √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 40



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
14 โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลดอนอะราง

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลดอนอะ
ราง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื องดื ม 
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย
อื นๆ ที เกี ยวข้องในโครงการ 

50,000    - ส านักปลัด √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 41



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
       สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
15 โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเครื องดื ม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที 
เกี ยวข้องในโครงการ

50,000    - ส านักปลัด √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 42



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

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 โครงการป้องกันและลด เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนิน 20,000 - ส านักปลัด √

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร เครื องดื ม ค่าอาหารว่าง
และค่าวัสดุอุปกรณ์อื นๆ 
ที เกี ยวข้อง ในโครงการ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 43



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

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

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

2 โครงการป้องกันและลด เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนิน 20,000 - ส านักปลัด √
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์ ทางถนนในช่วงเทศกาลส่งกรานต์ 

 โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื องดื ม
 ค่าอาหารว่างและ
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 44



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการป้องกันและ เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 30,000 - ส านักปลัด √

แก้ไขปัญหายาเสพติด ที ท าการปกครองหนองกี  
อ าเภอหนองกี ตามโครงการป้องกัน
จังหวัดบุรีรัมย์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อ าเภอหนองกี จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปี 2564

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 45



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 โครงการศูนย์พัฒนา เพื อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย 20,000 - กองสวัสดิการฯ √
ครอบครัวในชุมชน ตามโครงการศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน ให้ชุมชน
เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
ในลักษณะบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนในสังคม 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 
และค่าวัสดุอุปกรณ์อื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 46



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.1  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  (ได้แก่  กำรปลูกจิตส ำนึกคุณธรรม  
สร้ำงภำวะผู้น ำอบรม อปท. สวัสดิกำรสังคมบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ)
3.1.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 15,000 - กองสวัสดิการฯ √
การจัดท าแผนชุมชน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน

การจัดท าแผนชุมชน 
และในกิจกรรมการสนับสนุน 
การจัดประชุม ประชาคมท าแผน
ชุมชน การพัฒนา ชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลื อน
แผนชุมชนบูรณาการ
เพื อน าข้อมูลมาจัดท าแผน
พัฒนาท้องถิ น

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 47



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.2  แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกัน รักษำ และส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน
3.2.1 แผนงำนสำธำรณสุข

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 โครงการป้องกันควบคุม เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ 20,000  - กองสาธารณสุขฯ √ √ √ √ √ √ √ √

โรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื อ
สารก าจัดยุงลายทรายอะเบท
สารพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที จ าเป็นและ
เกี ยวข้องกับโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 48



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.2  แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกัน รักษำ และส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน
3.2.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 72,000  - กองสาธารณสุขฯ √ √ √
คนปลอดภัย สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า 

โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื นๆ
ที จ าเป็นและเกี ยวข้องกับโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 49



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.2  แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกัน รักษำ และส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน
3.2.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

3 โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการชุมชนตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี 2564

300,000    - กองสาธารณสุขฯ √ √ √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 50



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.2  แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกัน รักษำ และส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน
3.2.2 แผนงำนสำธำรณสุข/งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ

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 โครงการป้องกันควบคุม เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ 50,000  - กองสาธารณสุขฯ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

โรคติดต่อและโรคอุบัติ ตามโครงการป้องกันควบคุม
ใหม่ โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 

โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าอาหาร
ค่าเครื องดื ม และค่าใช้จ่ายอื นๆ 
ที จ าเป็นและเกี ยวข้องกับโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 51



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.1 แผนงำนกำรศึกษำ

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 โครงการบรรพชาสามเณร เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 วัดเก่าดอนอะ กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √

และบวชศิลจารีณีภาค บรรพชาสามเณรและบวชศิลจารีณี ราง
ฤดูร้อน ภาคฤดูร้อนโดยจ่ายเป็น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าอาหาร 
ค่าเครื องดื ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื นๆ
ที เกี ยวข้องในโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 52



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

2 โครงการอบรมวิชาชีพ เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 30,000  - กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √
ภูมิปัญญาท้องถิ นแก่เด็ก โครงการอบรมวิชาชีพภูมิปัญญา
และเยาวชน ท้องถิ นแก่เด็กและเยาวชน

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื องดื ม
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
ในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 53



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

3 โครงการรักการอ่าน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้บ้าน
รักการอ่าน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
 ค่าเครื องดื ม ค่าวัสดุโฆษณา
เผยแพร่ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

20,000      - กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 54



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

4 โครงการอบรมวิชาชีพ
ภูมิปัญญาท้องถิ นแก่เด็ก
และเยาวชน

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมวิชาชีพภูมิปัญญา
ท้องถิ นแก่เด็ก และเยาวชน โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื องดื ม 
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที 
เกี ยวข้องในโครงการ

30,000      - กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 55



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

5 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน

เพื อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม

30,000      - กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 56



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

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 โครงการช่วยเหลือ เพื อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง 20,000 - กองสวัสดิการฯ √

สงเคราะห์ครอบครัว การสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน ในด้านต่างๆ

ตามความจ าเป็น
ของแต่ละครอบครัว

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 57



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

2 โครงการวันผู้สูงอายุ เพื อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 200,000 - กองสวัสดิการฯ √
แห่งชาติ ตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

โดยจ่ายเป้นค่าอาหาร เครื องดื ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 58



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

3 โครงการสภาเด็กและ เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 20,000 - กองสวัสดิการฯ √
เยาวชนต าบลดอนอะราง ตามโครงการสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลดอนอะราง 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื องดื ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและแผยแพร่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื นๆ 
ที เกี ยวข้องกับโครงการ 

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 59



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

4 โครงการอบรมเพิ ม
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเพิ มศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว เป็นการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพื อให้เกิดการเรียนรู้
สามารถพึ งตนเองได้ ให้แก่สมาชิก
 และเพิ มการพัฒนาศักยภาพผู้น า
แก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรี
ในด้านต่างๆ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื องดื ม ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

30,000      - กองสวัสดิการฯ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 60



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.3  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำส
3.3.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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 โครงการค่ายธรรมะผู้สูง เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 วัดเก่า กองการศึกษา √ √ √ √

อายุ ค่ายธรรมะผู้สูงอายุโดยจ่ายเป็นค่า ดอนอะราง
อาหาร เครื องดื ม ค่าวัสดุโฆษณา

และแผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
ในโครงการ ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
พ.ศ.2559

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 61



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.4  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรฝึกอำชีพ
3.4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการส่งเสริม เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000 - กองสวัสดิการฯ √

พัฒนาอาชีพชุมชน ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน
เป็นการ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

เพื อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถ
พึ งตนเองและเพิ มรายได้ให้แก่
สมาชิก ส่งเสริมอาชีพพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาด
เพื อเพิ มมูลค่าให้กับผลผลิต 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื องดื ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและแผยแพร่ 
และค่าวัสดุอุปกรณ์เกี ยวข้อง
ในโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 62



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.5 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำท้ังในและนอกระบบกำรศึกษำ
3.5.1 แผนงำนกำรศึกษำ

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 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 10,000      ศพด.ดงเย็น กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √

นักเรียน โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื องดื ม
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และต่าใช้จ่ายอื นๆ
ที เกี ยวข้องในโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 63



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.5 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำท้ังในและนอกระบบกำรศึกษำ
3.5.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

2 โครงการวัดเด็กแห่งชาติ เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 80,000      โรงเรียนชุมชน กองการศึกษา √ √ √ √ √
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 บ้านดอนอะราง
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื องดื ม ศูนย์พัฒนาเด็ก
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เล็กวัดดงเย็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื นๆ
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 64



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.5 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำท้ังในและนอกระบบกำรศึกษำ
3.5.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

3 โครงการสนับสนุน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1,480,970 ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
ค่าใช้จ่ายการบริหาร สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เล็กวัดดงเย็น
สถานศึกษา สถานศึกษา

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 65



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.5 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำท้ังในและนอกระบบกำรศึกษำ
3.5.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

4 โครงการค่ายฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่เด็กและ
เยาวชนประชาชนทั วไป

เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบ้านดอนอะราง ตาม
โครงการค่ายฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่เด็กเยาวชน และ
ประชาชนทั วไป ประจ าปี 2564

50,000      - กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 66



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.5 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำท้ังในและนอกระบบกำรศึกษำ
3.5.1 แผนงำนกำรศึกษำ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

5 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที 

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดงเย็น ทั ง 3 แห่ง โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื องดื ม ค่าจ้าง
เหมารถ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

30,000      - กองการศึกษา √ √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 67



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.6  แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3.6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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 โครงการจัดงาน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 300,000   วัดดงเย็น กองการศึกษา √

ประเพณีวันกระทง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื องดื ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื นๆ
ที เกี ยวข้องในโครงการ ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น พ.ศ.2559

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 68



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.6  แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3.6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

2 โครงการส่งเสริม เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000   วัดดงเย็น กองการศึกษา √ √ √
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื องในวัน
เนื องในวันอาสาฬหบูชา อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
และวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื องดื ม 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2559

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 69



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.6  แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3.6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

3 โครงการส่งเสริม เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000     วัดเก่าดอนอะราง กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √
วันส าคัญ ส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา

วันมาฆบูชาฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
เครื องดื ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื นๆ
ที เกี ยวข้องในโครงการไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น พ.ศ.2559

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 70



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.6  แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3.6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

4 โครงการส่งเสริม เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000   เขื อนห้วยยาง กองการศึกษา √ √ √
สนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ น 
ภูมิปัญญาท้องถิ นและ และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ น 
วัฒนธรรม (งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหนองหิน
ประเพณีท้องถิ น  และ โครงการต่างๆ โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร เครื องดื ม ค่าวัสดโฆษณา
และเผย แพร่ ค่า วัสดอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ ไปตาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬา 
 พ .ศ.2559

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 71



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.6  แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3.6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

5 โครงการอนุรักษ์สืบสาน เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000   วัดเก่าดอนอะราง กองการศึกษา √
ประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์

โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครื องดื ม 
ค่าวัสดโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
พ.ศ.2559

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 72



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.6  แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3.6.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที 

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

6 โครงการจัดงาน เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 20,000     เขาพนมรุ่ง กองการศึกษา √ √ √ √ √ √
ประเพณีขึ นเขาพนมรุ้ง ที ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามโครงการจัดงาน ประเพณี
ขึ นเขาพนมรุ้งและส่งเสริม
การท่องเที ยวตามพันธกิจ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2564

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 73



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.7 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
(ได้แก่ ธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม ขยะ ภำวะโลกร้อน มลภำระ ฯลฯ)
3.7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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 โครงการปลูกป่าเพื อลด

ภาวะโลกร้อน
จ่ายเป็นค่าจัดซื อพันธ์ุไม้ชนิดต่างๆ
 ค่าอาหาร ค่าเครื องดื ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร์ 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

10,000       - ส านักปลัด √ √ √

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 74



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.7 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม(ได้แก่ ธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม ขยะ ภำวะโลกร้อน มลภำระ ฯลฯ)
3.7.2 แผนงำนสำธำรณสุข

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 โครงการบริหารจัดการ เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000 - กองสาธารณสุขฯ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ขยะมูลฝอย บริหารจัดการขยะมุลฝอย 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร 
ค่าเครื องดื มค่าไถกลบบ่อขยะ 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แบบ ผด.02

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ที 
สถานที 

ด าเนินการ
งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ / 
กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 75



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.8 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกสนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ
3.8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนื องจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื องจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาออกส ารวจ ค่าจัดท าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื นๆ ที เกี ยวข้องในโครงการ

30,000 - ส านักปลัด √ √ √ √ √ √ √ √

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 76



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.8 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกสนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ
3.8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

2 โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื องดื ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

70,000      - ส านักปลัด √ √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 77



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.8 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกสนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ
3.8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

3 โครงการอบรมส่งเสริม
การปลูกผักปลอดสารพิษ

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ
ค่าเครื องดื ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

30,000      - ส านักปลัด √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 78



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.8 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกสนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ
3.8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

4 โครงการอบรมส่งเสริม
การปลูกหม่อนเลี ยงไหม

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี ยงไหม โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและค่า
เครื องดื ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้องใน
โครงการ

30,000      - ส านักปลัด √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 79



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.8 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกสนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ
3.8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

5 โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมอาชีพเพิ มรายได้ให้
ประชาชนในชุมชน

30,000      15 หมู่บ้าน กองสวัสดิการฯ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 80



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.8 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกสนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ
3.8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

6 โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื อส่งเสริมและปลูกฝังให้
ประชาชนน าแนวคิดปรชญา
เสรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน

70,000      15 หมู่บ้าน ส านักปลัด √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 81



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.9  แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำทุกระดับ ( ได้แก่ กีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำมวลชน ฯลฯ )
3.9.1 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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 โครงการกีฬา เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา 300,000 โรงเรียนชุมชน กองการศึกษา √ √ √

ต้านยาเสพติด ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลดอนอะราง บ้านดอนอะราง
เทศบาลต าบลดอนอะราง คัพ เช่น ค่าเช่าและค่าเตรียมสนาม

คัพ ค่าอุปกรณ์ ค่าเบี ยเลี ยงเจ้าหน้าที 

ประจ าสนาม ค่าท าการนอกเวลา

ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น

ในวันหยุดค่าของขวัญของรางวัลหรือ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสิน

กีฬาและค่าใช้จ่ายอื นๆ ไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา 

พ.ศ.2559

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 82



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.9  แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำทุกระดับ ( ได้แก่ กีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำมวลชน ฯลฯ )
3.9.1 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 60,000 โรงเรียนบ้าน กองการศึกษา √ √ √
กรีฑาเด็กและเยาวชน แข่งขันกีฬากรีฑาเด็กและเยาวชน โคกสะอาด

โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสนาม 
ค่าอุปกรณ์ ค่าเบี ยเลี ยงเจ้าหน้าที 
ประจ าสนามค่าของขวัญของรางวัล 
หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา 
และค่าใช้จ่ายอื นๆ 

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 83



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.9  แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำทุกระดับ ( ได้แก่ กีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำมวลชน ฯลฯ )
3.9.1 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการแข่งขันกีฬา เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 60,000 สนามกีฬาโคกรัก กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √
ฟุตซอลโคกรักคัพ ด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สเตเดี ยม
ต้านยาเสพติด โคกรักคัพต้านยาเสพติด 

โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าเตรียมสนามและค่าใช้จ่ายอื นๆ
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 84



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.9  แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำทุกระดับ ( ได้แก่ กีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำมวลชน ฯลฯ )
3.9.1 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 โครงการแข่งขันกีฬา เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

ท้องถิ นสัมพันธ์ ท้องถิ นสัมพันธ์  
โดยใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าเตรียมสนามและค่าใช้จ่ายอื นๆ
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 85



3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่และด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี
3.9  แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำทุกระดับ ( ได้แก่ กีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำมวลชน ฯลฯ )
3.9.1 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5 โครงการจัดการ เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 60,000 - กองการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √
แข่งขันกีฬาและ การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เข้าแข่งขัน โดยจ่ายเป็นค่า
ในระดับต าบลอ าเภอ วัสดุอุปกรณ์และค่าเตรียมสนาม
จังหวัด และระดับประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
พ.ศ.2559

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 86



4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล กำรพัฒนำตำมต ำแหน่งสำยงำน)
4.2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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 โครงการพัฒนา เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000  - ส านักปลัด √ √

ศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื อเพิ มประสิทธิภาพ เพื อเพิ มประสิทธิภาพบุคลากร 
บุคลากร ด้านคุณธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จริยธรรม และมาตรฐาน และมาตรฐานการปฎิบัติหน้าที 
การปฏิบัติหน้าที ในการให้บริการประชาชน 
ในการให้บริการประชาชน ของพนักงาน ลูกจ้าง และ

พนักงานจ้าง เพื อปลูกฝังและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 87



4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร (ได้แก่ สมรรถนะบุคคล กำรพัฒนำตำมต ำแหน่งสำยงำน)
4.2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

2 โครงการอบรม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ.2540 และ
เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น 
ผู้น าชุมชนและประชาชน

จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื องดื ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที 
เกี ยวข้องในโครงการ 

10,000      - ส านักปลัด √ √

แผนด ำเนินงำน เทศบำลต ำบลดอนอะรำง ประจ ำปี 2564 หน้ำท่ี 88



4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร
4.4  แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับปรุงและพัฒนำรำยได้
4.4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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 โครงการจัดท าแผนที ภาษี เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 50,000 - กองคลัง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

และทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจัดท าแผนที ภาษี
ของเทศบาล และทะเบียนทรัพย์สิน
ต าบลดอนอะราง ของเทศบาลต าบลดอนอะราง 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื องดื ม
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าวัสดุอุปกรณ์อื นๆ 
ที เกี ยวข้องในโครงการ

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร
4.4  แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับปรุงและพัฒนำรำยได้
4.4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2564
เทศบำลต ำบลดอนอะรำง อ ำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

ล าดับ
ที 

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 โครงการเพิ ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

เพื อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพิ มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที 
ใช้ในโครงการ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื องดื ม และ
ค่าใช้จ่ายอื น  ๆที จ าเป็นในการ
ด าเนินงานโครงการ 

20,000      - กองคลัง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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