
๒. บญัชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                             (แบบ ผด.02)

    2.1  แผนงานการศึกษา
หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอดุหนุนอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนอาหารกลางวนัเด็กนักเรียนให้แกโ่รงเรียน 69 1,064,000   รร.บ้านดอนไผ่ กองการศึกษา

บ้านดอนไผ่ และโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม ใชจ้า่ยในการจา้งเหมา รร.วดัเวฬุวนาราม

ท าอาหารกลางวนัให้แกเ่ด็กอนุบาล1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2 โครงการอดุหนุนกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 69 40,000    รร.บ้านดอนไผ่ กองการศึกษา

ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มี รร.วดัเวฬุวนาราม

ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมความสามารถและสนใจอดุหนุน ให้แก่
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ และโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม

3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนยพ์ัฒนา เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ 70 40,000    ศูนยพ์ฒันาเด็ก กองการศึกษา

เด็กเล็ก ศุนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เชน่ เล็กรร.บา้นดอนไผ่ 

ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมารถไมป่ระจ าทาง ฯลฯ รร.วดัเวฬวุนาราม

4 โครงการจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ภายในศูนย์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และเคร่ืองเล่น 70 200,000  ศูนยพ์ฒันาเด็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก และเคร่ืองเล่นสนาม สนาม เพื่อให้เด็กกอ่นวยัเรียนได้พัฒนากล้ามมดัใหญ่ เชน่ แขน ขา และ เล็กรร.บา้นดอนไผ่ 

ส่งเสริมให้เด็กท ากจิกรรมกลางแจง้ ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน รร.วดัเวฬวุนาราม

บ้านดอนไผ่ และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม 

บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 

องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี
    2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม

พ.ศ. ๒๕64ลําดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ําเนินการ

พ.ศ. ๒๕63



๒. บญัชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                             (แบบ ผด.02)
บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

    2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม
    2.1  แผนงานการศึกษา

หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการบริหาร เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยบริหารศึกษา 71 127,350  ศูนยพ์ฒันาเด็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา ได้แก ่ค่าจดัการเรียนการสอนรายหัวของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เล็กรร.บา้นดอนไผ่ 

 ส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ จ านวน รร.วดัเวฬวุนาราม

2 แห่ง -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่  จ านวน  42,500บาท
         -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม จ านวน 34,000บาท
เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยบริหารสถานศึกษา
ใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก ่ค่าหนังสือเรียน อปุกรณ์การเรียน ค่าเคร่ือง
แบบนักเรียนและค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
     -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่  จ านวน 30,510บาท
     -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม  จ านวน 20,340บาท

6 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อจา่ยเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุนจดัท าอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก 71 245,000  ศูนยพ์ฒันาเด็ก กองการศึกษา

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตามโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยบริหารสถาน เล็กรร.บา้นดอนไผ่ 

ศึกษา ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ รร.วดัเวฬวุนาราม

จ านวน 245 วนั 

7 โครงการอดุหนุนโรงเรียนจดักจิกรรมเขา้ค่าย เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม และโรงเรียนบ้าน 72 20,000    รร.บ้านดอนไผ่ กองการศึกษา

ลูกเสือ-เนตรนารี ดอนไผ่ ส าหรับโครงการอดุหนุนโรงเรียนจดักจิกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ- รร.วดัเวฬุวนาราม

เนตรนารี เชน่ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส าหรับจดัโครงการฯ

รวม 7 โครงการ 1,736,350  

ลําดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ําเนินการ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



๒. บญัชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                             (แบบ ผด.02)
บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

    2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม
    2.2 แผนงานสาธารณสุข

หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเกี่ยวกบัการป้องกนัโรคติดต่อ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัโครงการเกี่ยวกบัการป้องกนัโรคติดต่อ 73 100,000  ต าบลดอนไผ่ กองการศึกษา

ในพื้นที่ต าบลดอนไผ่ เชน่ โรคไขเ้ลือดออก โรคไขห้วดันก โรคไขห้วดั
ใหญ่ โรคไขห้วดั 2009 ฯลฯ

๒ โครงการขบัเคล่ือนสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการโครงการขบัเคล่ือนสัตว์ 73 30,000    ต าบลดอนไผ่ กองการศึกษา

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อด าเนินการฉดีวคัซีน
ป้องกนัควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจดัสรรตาม
จ านวนประชากรสุนัข/แมว

๓ โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสัตวแ์ละขึ้น เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสัตว์ 74 6,000      ต าบลดอนไผ่ กองการศึกษา

ทะเบียนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรคคน และขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจาก
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โรคพิษสุนัขบ้าฯ ส ารวจขอ้มลูจ านวนประชากรสุนัขและแมวขึ้นทะเบียน

สัตวโ์ดยส ารวจปีละ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ภายในเดือนมนีาคม และเบิกค่า
ตอบแทน ได้แก ่ผู้ปฏิบัติงานตามจ านวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท
ต่อคร้ังของการส ารวจและขึ้นทะเบียน 
 คร้ังที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม และเบิกค่าตอบแทน ได้แก ่ผู้ปฏิบัติ
งานตามจ านวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทต่อคร้ังของการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน

๔ โครงการจดัอบรมเพิ่มประสิทธภิาพผู้น า เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินตามโครงการจดัอบรมเพิ่ม 74 250,000  ต าบลดอนไผ่ กองการศึกษา

สาธารณสุขต าบลดอนไผ่และผู้น าชมุชนต าบล ประสิทธภิาพผู้น าสาธารณสุขต าบลดอนไผ่และผู้น าชมุชนต าบล
ดอนไผ่ ดอนไผ่ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือขา่ยอาสาสมคัร

สาธารณสุขต าบลและผู้น าชมุชนต าบลดอนไผ่ เชน่ ค่าอาหารวา่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวนัพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร
ค่าของที่ระลึก ฯลฯ

ลําดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ําเนินการ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



๒. บญัชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                             (แบบ ผด.02)
บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

    2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม
    2.2 แผนงานสาธารณสุข

หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการให้ความรู้ใน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินตามโครงการจดัอบรมเชงิปฏิบัติการ 74 45,675    ต าบลดอนไผ่ กองการศึกษา

การป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ความรู้ในการป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการ
(COVID) และการจดัท าหน้ากากอนามยัเพื่อ จดัท าหน้ากากอนามยัเพื่อการป้องกนัตนเอง เชน่ ค่าอาหารวา่ง พร้อม
การป้องกนัตนเอง เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวนัพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร ค่าของที่ระลึกฯลฯ

๖ โครงการอดุหนุนส าหรับงานตามแนวทาง เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการอดุหนุนส าหรับงานตามแนวทางโครงการ 76 140,000  ต าบลดอนไผ่ กองการศึกษา

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านธารณสุข เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชมุชนจดัท าโครงการตามพระราชด าริด้านงานสาธารณสุข อยา่งน้อย
3โครงการ

รวม 6 โครงการ 571,675  

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 77 20,000 ต าบลดอนไผ่ ส านักปลัด

เชน่ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม
ค่าวทิยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมกจิกรรมครอบครัวเด็ก เยาวชน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริมกจิกรรมครอบครัว เยาวชน 77 50,000    ต าบลดอนไผ่ ส านักปลัด

ต าบลดอนไผ่ ต าบลดอนไผ่ เชน่ ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวนั

พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕63งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ําเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕64ลําดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ําเนินการ

ลําดบั
ที่

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ 



๒. บญัชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                             (แบบ ผด.02)
บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

    2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม
    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา 78 320,000  ต าบลดอนไผ่ ส านักปลัด

ศักยภาพแกผู้่สูงอายตุ าบลดอนไผ่ ศักยภาพแกผู้่สูงอายตุ าบลดอนไผ่ เชน่ ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารกลางวนัพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร ค่าของที่ระลึก ฯลฯ

4 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนชมรมผู้สูงอาย ุโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 78 48,000    ต าบลดอนไผ่ ส านักปลัด

ต าบลดอนไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไผ่ ผู้สูงอายตุ าบลดอนไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไผ่ เชน่ ค่าอาหารกลางวนั
พร้อมเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

รวม 4 โครงการ 438,000  

    2.4 แผนงานงบกลาง
หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการจา่ยเบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุขององค์การ 64 6,794,400   ต าบลดอนไผ่ ส านักปลัด

บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ แยกชว่งอาย ุ
–อาย ุ60-69 ปี จ านวน 524 คนๆละ 600 บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงิน
3,772,800 บาท
–อาย ุ70-79 ปี จ านวน 210 คนๆละ 700 บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงิน
1,764,000 บาท
–อาย ุ80-89 ปี จ านวน 106 คนๆละ 800 บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงิน
1,017,600 บาท
–อาย ุ90ปีขึ้นไป จ านวน 20 คนๆละ1,000 บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงิน
240,000 บาท

พ.ศ. ๒๕64ลําดบั
ที่

โครงการ 
พ.ศ. ๒๕63

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ําเนินการ

ลําดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ําเนินการ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



๒. บญัชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                             (แบบ ผด.02)
บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

    2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม
    2.4 แผนงานงบกลาง

หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เบี้ยยงัชพีคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการจา่ยเบี้ยยงัชพีคนพิการ ที่แพทยไ์ด้ 95 1,728,000   ต าบลดอนไผ่ ส านักปลัด

รับรองและท าการวนิิจฉยัแล้ว โดยผู้พิการที่มสิีทธิ์จะได้รับต้องมี
คุณสมบัติถกูต้องตามระเบียบเบี้ยยงัชพี ฯ จ านวน 144 คนๆละ
1,000 บาทต่อเดือน

3 เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยโครงการจา่ยเบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ ให้แกผู้่ป่วย 95 24,000      ต าบลดอนไผ่ ส านักปลัด

เอดส์ที่แพทยไ์ด้รับรองและท าการวนิิจฉยัแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มี

สิทธิ์จะได้รับเบี้ยยงัชพี คนละ 500 บาทต่อเดือน จ านวน 4 คน

4 โครงการอดุหนุนเงินสมทบหลักประกนั เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 95 81,000      ต าบลดอนไผ่ ส านักปลัด

สุขภาพต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง สมทบเงินไมน่้อยกวา่ 

ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจดัสรรจากกองทุนหลัก

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ ต่อรายหัวประชากรในพื้นที่ 

รวม 4 โครงการ  8,627,400

ลําดบั
ที่

โครงการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ําเนินการ














