
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

สารบัญ 

 

ส่วนที่  1 บทน า          หน้า 

- จุดมุ่งหมายของการด าเนินงาน       1 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน     1 
- ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน     1 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      3 

ส่วนที ่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม        4 

- ผด. 01  
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ      5 

- ผด. 02 บัญชโีครงการกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง  9 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 21 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองและการบริหาร    24 

- ผด. 02/1  
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

************************* 
จุดมุ่งหมายของแผนด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ     
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และแผนการด าเนินงานเป็นแผนซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงาน
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน 
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
  3. เพ่ือเป็นการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ที่จะต้องมีการประสาน และ
บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด า เนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 รวบรวมโครงการ 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
  

 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 จัดท า 
ร่างแผนการด าเนินงาน 

 หน่วยงานอื่น 

  
 

  

 
คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

เสนอ 
ร่างแผนการด าเนินงาน 

  

  
 

  

 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 พิจารณา 
ร่างแผนการด าเนินงาน 

  

     

 
 

 
 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ 

  

 
 

 
 

 
  

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 ประกาศใช ้   
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ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ที่จะมีการ
ด าเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเอง และโครงการที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน        
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงาน ของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 บทน า 
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น        
เพ่ือประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน การประกาศใช้แผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
ประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล) ประจ าปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ้
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
  1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ                      
(Action Plan) 
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง                       
การด าเนินงานจริง 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  เป็นการรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ จึงสามารถบอก
ถึงช่วงระยะเวลาที่จะจัดท ากิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ ท าให้สะดวกในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

*************************** 

  การจัดท า โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น   
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบ โครงการ/กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ โดยประกอบด้วย 

  2.1 (ผด. 01) บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 

  2.2 (ผด. 02) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

  2.3 (ผด. 02/1) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุร ีจังหวัดราชบุรี 

      
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน 
ที่ด าเนินงาน โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ 

1)   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค           

- - - - - - 

      

รวม - - - - -  

2)   ด้านการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิ           

      2.1   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ ๑ 50.00 15,000  11.11 กองการศึกษา 

      2.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ 50.00 120,000  88.89 ส านักปลดั 

 
 

 
 

 
 

รวม 2 100 135,000    100   

3)   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง           

      3.1   แผนงานงบกลาง 4 15.38 10,094,000 82.13 ส านักปลดั 

      3.2   แผนงานการศึกษา 12 46.15 1,521,471 12.38 กองการศึกษา 

      3.3   แผนงานสาธารณสุข 4 15.38 320,000 2.60 ส านักปลดั 

      3.4   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 7.69 130,000 1.06 ส านักปลดั 
      3.5   แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 

4 
 

15.38 
 

225,000 
 

1.83 
 

กองการศึกษา 
 

รวม 26 ๑๐๐.๐๐ 12,290,471  ๑๐๐.๐๐   

5 



 

 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุร ีจังหวัดราชบุรี 

      
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน 
ที่ด าเนินงาน โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ 

4)   ด้านการสร้างความปลอดภยัของประชาชนและองค์กร           
       4.1   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

๘ 
 

๑๐๐.๐๐ 
 

370,000  
 

๑๐๐.๐๐ 
 

ส านักปลดั 

รวม ๘ ๑๐๐.๐๐ 370,000  ๑๐๐.๐๐   

5)   ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
- 
 

- 
 

- 
 

- 
    

- 
 

- 
 

รวม - -                          -    - - 

6)   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร           

      6.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 50.00 418,000 14.60 ส านักปลดั 

      6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 1 16.67 2,400,000 83.83 กองช่าง 

      6.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 33.33 45,000 1.57 ส านักปลดั 

           
 

รวม 6 ๑๐๐.๐๐ 2,863,000  ๑๐๐.๐๐   

รวมท้ังสิ้น 4๒ - 15,658,471  -   

 
 

6 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

              
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ               

        

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

อ าเภอเมืองราชบุร ี
"โครงการท่องเที่ยวราชบุรี 
ของดีเมืองโอ่ง" 

เพื่อสนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
เมืองราชบุร ี โครงการ "ท่องเที่ยว
ราชบุร ีของดีเมืองโอ่งปี ๒๕64"  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 44/44) 

๑๕,๐๐๐ อ าเภอ 
เมืองราชบุร ี   

ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

  รวม  1  โครงการ ๑๕,๐๐๐                             

 
 
 
 
 
 

หน้า 7 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

              
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

        

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ส่งเสริมอาชีพให้แก่

ประชาชน ในเขตต าบล 
ดอนแร ่

ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน เยาวชน 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในเขตต าบลดอนแร ่โดย
ฝึกอบรมให้ความรู้การฝึกอาชีพ   
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าท่ี 42/44) 

๑๒๐,๐๐๐ ศาลาเอนก 
ประสงค์ 
ต าบล 
ดอนแร ่   
และ 

ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

รวม 1 โครงการ ๑๒๐,๐๐๐                             

 
 
 
 
 

หน้า 8 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

              
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

 
แผนงานงบกลาง 

            

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ และสงเคราะห์

คนชราในเขต อบต.ดอนแร ่
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 1/44) 

7,912,800 อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

2 เบี้ยยังชีพความพิการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ให้กับคนพิการในเขต อบต.ดอนแร่ 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 1/44) 

2,071,200 อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ให้กับ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตต าบลดอนแร่ 
จ านวน 5 คน  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 2/44) 

๓๐,๐๐๐ อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

หน้า 9 



 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของ
ประชาชนภายในต าบลดอนแร่ใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดร้ับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต่อรายหัวประชากร 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 2/44) 

80,000 อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

  รวม  4  โครงการ 10,094,0๐๐                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 10 



 

 

แบบ ผด. 02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

              
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

 
แผนงานการศึกษา 

            

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อบรม ประชุมผู้ปกครองใน

การจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่

ครูและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ใน
การดูแลเด็ก/บุตร ด้านร่างกาย 
อารมณ ์สังคมและสติปัญญา 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 25/44) 

๑๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัด
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ดอนแร ่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหาร
กลางวันส าหรับ เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่
จ านวน 1 ศูนย์  
จ านวน 46 คน/245 วัน   
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 25/44) 

๒79,3๐๐ ศูนย์ 
พัฒนา 
เด็กเล็ก         

อบต.ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

 
หน้า 11 



 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 จัดการเรียนการสอนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแร ่

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนวัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเดก็
เล็ก จ านวน 46 คน 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 26/44) 

78,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

            

4 จัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ จ านวน 
46 คน 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 26/44) 

23,650 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

            

5 จัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ จ านวน 
46 คน 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 26/44) 

16,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

            

 
 
 

หน้า 12 



 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 จัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การเรยีนต่างๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ 
จ านวน 46 คน 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าท่ี 26/44) 

11,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

            

7 ทัศนศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดอนแร ่

จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งพัฒนาการ
ให้เด็กก่อนวัยเรยีน (๓ ขวบ) ได้เรยีนรู้
นอกสถานท่ีก่อนท่ีจะเข้าศึกษาตาม
ระบบ  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที ่26/44) 

๑๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ดอนแร่  
และ 

ทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

8 วันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก 
ร่วมกิจกรรมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ สมเด็กพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 
ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 27/44) 

๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก     

อบต.ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

 
 
 

หน้า 13 



 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม(นม) 

ส าหรับ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่จ านวน ๑  
ศูนย์ และส าหรับเด็กอนุบาลถึง
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 2 โรงเรียน จ านวน 260 วัน  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 27/44) 

๓92,821 ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

10 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวดัทุ่งหญ้าคมบาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)ส าหรับเด็กอนุบาลถึงช้ัน ป. ๖ 
จ านวน ๒๐๐ วัน ในอัตราคนละ 20 
บาท รร.วัดทุ่งหญ้าฯ จ านวน 82 คน 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 28/44) 

๓60,๐๐๐ โรงเรียน 
วัดทุ่งหญ้าฯ  

ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

 
 
 
 

หน้า 14 



 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

ให้กับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนวดันาหนอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)ส าหรับเด็กอนุบาลถึงช้ัน ป. ๖ 
จ านวน ๒๐๐ วัน โรงเรียนวัดนาหนอง 
จ านวน 63 คน  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าท่ี 28/44) 

๒๘๐,๐๐๐ โรงเรียน 
วัดนาหนอง 

ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

12 วันเด็กแห่งชาต ิประจ าป ี การจัดกิจกรรมใหเ้ด็กในต าบล และ
พื้นที่ใกล้เคียง ได้แสดงออก แสดง
ความคิดอย่างสร้างสรรคภ์ายใต้กรอบ 
และเนวทางที่ถูกต้องของสังคม  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2564 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที ่26/47) 

๕๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

  รวม  12  โครงการ 1,521,471                             

 
 
 
 

หน้า 15 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

              
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

 
แผนงานสาธารณสุข 

            

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในชุมชนต าบล
ดอนแร ่

ป้องกันและควบคุมแมลงติดเชื้อ ออก
ใส่ทรายอะเบท-ส ารวจภาชนะท่ีมนี้ า
ขัง และพ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๑ - ๑๐ 
ต าบลดอนแร่  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 30/44) 

๓๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

2 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในชุมชนต าบลดอนแร ่

ด าเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้าชุมชน
ต าบลดอนแร่ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนาร ี
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าท่ี 30/44) 

6๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

 ส านักปลัด
อบต.ดอนแร ่

                        

หน้า 16 



 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ของ อบต.ดอนแร่ 
ฝึกอบรมให้ความรู้เพิม่เตมิแก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร ่

30,000 ต าบล 
ดอนแร ่

 ส านักปลัด
อบต.ดอนแร ่

            

4 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1-10 ต าบลดอนแร ่

สนับสนุนส าหรบั ด าเนินการตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ต าบลดอนแร่ 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2564 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 28/47) 

๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที ่1-10
ต าบล 
ดอนแร ่

ส านักปลดั
อบต.ดอนแร ่

                        

  รวม  4  โครงการ 320,๐๐๐                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 17 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
                     -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

            

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน

หลักของ ชาติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และงานพระราชพิธีเฉลมิ
พระเกียรติในวโรกาสวัน
ส าคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมลมิพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรางกูร และส่งเสริม
กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน 
หรืออ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธี 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 42/44) 

๖๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

ส านักปลดั
อบต.ดอนแร ่

                        

2 เฉลิมพระชนพรรษา 28 
กรกฎาคม 

ด าเนินการโครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 42/44) 

๗๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

ส านักปลดั
อบต.ดอนแร ่

                        

  รวม  2  โครงการ 130,๐๐๐                             

หน้า 18 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

              
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

            

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

ต้านภัยยาเสพติด ต าบล
ดอนแร่ ประจ าป ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการแขง่ขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภยัยา
เสพติด 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 43/44) 

๑35,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

2 อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ลอยกระทงประจ าป ี 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
และประเพณ ี โดยการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 
2565 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 43/44) 

30,000 ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

 
หน้า 19 



 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ประเพณีถวายเทียน จ าน า

พรรษาประจ าป ี
ถวายเทียนจ าน าพรรษา ณ วัดทุ่งหญ้า
คมบาง และวัดนาหนอง 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 44/44) 

30,000 วัดนาหนอง 
และ 

วัดทุ่งหญ้าฯ 
ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

4 ประเพณีสงกรานต ์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
และประเพณ ี โดยการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต ์การรดน้ าด าหัว
แด่ผู้สูงอาย ุ
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 44/44) 

30,000 ต าบล 
ดอนแร ่

กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

  รวม  4  โครงการ 225,000                             

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 20 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสรา้งความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 

              
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและองค์กร 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

            

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ป้องกัน และแกไ้ขปัญหา     

ยาเสพตดิ ต าบลดอนแร ่
อบรมการป้องกันยาเสพตดิให้กับ
ประชาชน และเยาวชนรวมทั้งจัดหา 
และพัฒนาผู้ให้ข่าวสารและสายลบั
เกี่ยวกับยาเสพติด 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 18/44) 

30,000 ต าบล 
ดอนแร ่

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 

อบต.ดอนแร ่

                        

2 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาป้องกันภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแร ่

ฝึกอบรม อภิปราย สาธิต การฝึก
ภาคปฏิบตั ิและการฝึกในสถานการ
จ าลองของจิตอาสาป้องกันภัยพิบตัิ 
เตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ
ฉุกเฉิน จ านวน 60 คน 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 19/44) 

80,000 ต าบล 
ดอนแร ่

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 

อบต.ดอนแร ่

                        

หน้า 21 



 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ/กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก   

อปพร. ต าบลดอนแร ่
กิจกรรมฝึกอบรม อปพร. เตรียมความ
พร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 19/44) 

๘๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 

อบต.ดอนแร ่

                     

4 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับ
ขี่ปลอดภัย ต าบลดอนแร่ 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือ
เบื้องต้นจากการขับขี่ ส่งเสรมิความ
ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจร แก่
ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงคส์ร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที ่19/44) 

๒๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 

อบต.ดอนแร ่

                        

5 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับ
ขี่ปลอดภัย ต าบลดอนแร่ 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือ
เบื้องต้นจากการขับขี่ ส่งเสรมิความ
ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจร แก่
ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงคส์ร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที ่19/44) 

๒๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 

อบต.ดอนแร ่

                        

หน้า 22 



 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ/กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง

ธรรมชาติและสาธารณภยั 
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชน
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 19/44) 

20,000 ต าบล 
ดอนแร ่

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 

อบต.ดอนแร ่

                        

7 รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่  

ออกตรวจความปลอดภยัให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอนแร ่
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าท่ี 19/44) 

100,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

งานป้องกัน 
ส านกัปลดั 

อบต.ดอนแร ่

                        

8 ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
อัคคีภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
แก่ประชาชน ต าบลดอนแร่  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าท่ี 19/44) 

๒๐,๐๐๐ ต าบล 
ดอนแร ่

งานป้องกัน 
ส านักปลดั 

อบต.ดอนแร ่

                        

รวม  8  โครงการ 370,000                             

 
 

หน้า 23 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

               
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรู้ความสามารถและน ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป       

            

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ/กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ อุดหนุนโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานท่ีกลาง
ส าหรับศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
และพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
เมืองราชบุร ีจังหวัดราชบุร ี

เพื่ออุดหนุน อปท. เจ้าภาพ ในการ
ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานท่ีกลางส าหรับศนูย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุร ีจังหวัด
ราชบุรี (ตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 
2565 รายงานรายละเอียดประมาณ
การรายจ่ายทั่วไป หน้าท่ี 14/44) 

18,๐๐๐ เทศบาล
ต าบล 

หลักเมือง 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

๒ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่น และผู้น า
ชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแร ่

จัดอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่างๆ 
ข้าราชการ พนักงาน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษาดู
งาน และอื่นๆ ตามความจ าเป็น  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 9/44) 

๓๐๐,๐๐๐ ห้องประชุม 
อบต.ดอนแร่ 
ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

หน้า 24 



 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ/กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 จัดท าแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน 
ด าเนินการจัดท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าท่ี 16/44) 

100,๐๐๐ อบต.ดอนแร ่ กองคลัง 
อบต.ดอนแร ่

                        

รวม  3  โครงการ 418,000                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 25 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

               
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม บุคลากรมีความรู้ความสามารถและน ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ/กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อจัดซื้อ รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 

6 ล้อปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
6,000 ซีซี หรือก าลังของเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที ่40/44) 

2,400,000 อบต.ดอนแร ่ กองช่าง 
อบต.ดอนแร ่

                        

รวม  1  โครงการ 2,400,000                             

 
 
 
 
 
 
 

หน้า 26 



 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

               
       -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรู้ความสามารถและน ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

            

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานและที่

จ าเป็นอื่นๆ เพื่อใช้ใน
โครงการจดัท าแผนชุมชน 

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดจนการสร้างกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชนต่างๆ  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที ่41/44) 

10,000 หมู่ที ่1-10 
ต าบล 
ดอนแร ่

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
ของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหมู่ที ่๑ - ๑๐ 
ต าบลดอนแร่  
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2565 
รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายทั่วไป หน้าที่ 41/44) 

35,000 หมู่ที ่1-10 
ต าบล 
ดอนแร ่

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

  รวม  2  โครงการ ๔๕,๐๐๐                             
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน 

               

 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป       

            

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เก้าอี้ท างานล้อเลื่อน เก้าอี้ท างานล้อเลื่อนแบบขาเหล็ก 

มีพนักพิงสูงปรับระดับได้ขนาด 
58x60x90 เซนติเมตร  
จ านวน 2 ตัว 

3,800 อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

2 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา
รวมติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 26,000 บีทียู จ านวน 2 
เครื่อง 

72,000 อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

            

3 เก้าอี้ท างานล้อเลื่อน เก้าอี้ท างานล้อเลื่อนแบบขาเหล็กมี
พนักพิงสูงปรับระดับได้ขนาด 
64x72x119 เซนติเมตร จ านวน 1 
ตัว 

4,900 อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

            

4 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 แผ่น
ต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 
 

87,500 อบต.ดอนแร ่ กองคลัง 
อบต.ดอนแร ่

            

  รวม 168,200                             
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว 

               

 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป       

            

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ตู้เย็น ตู้เย็นขนาดความจไุม่เกิน 7 คิวบกิฟุต 

จ านวน 1 ตู ้
 
 
 
 

8,500 อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

            

  รวม 8,500                             
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

               

 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป       

            

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 
1 เครื่อง 
 

4,300 อบต.ดอนแร ่ ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

                        

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 
2 เครื่อง 
 

8,600 อบต.ดอนแร ่ กองคลัง 
อบต.ดอนแร ่

            

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส าหรับ
ส านักงานจ านวน 1 เครื่อง 

16,000 อบต.ดอนแร ่ กองคลัง 
อบต.ดอนแร ่

            

  รวม 28,900                             
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

                  
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

               

 
แผนงาน การศึกษา       

            

ที ่ ครุภัณฑ ์
รายละเอียดของ 

งบประมาณ 
สถานที ่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เครื่องปริ้นเตอร์ แบบฉีด

หมึก 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 
1 เครื่อง 
 

4,300 อบต.ดอนแร ่ กอง
การศึกษา 

อบต.ดอนแร ่

                        

  รวม 4,300                             
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