แผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255

แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
องค์อาเภอประทาย
การบริหารส่วนต
าบลเมื
องโดนมา
จังหวั
ดนครราชสี

อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองโดน เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ แผนการ
ดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการ
ดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบ ประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ทาให้แนวทางการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการ การทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองโดน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน จัดทาร่าง
แผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
๔. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๒. ทาให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาใน
กิจกรรมปีนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้
๓. ทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดเอาไว้ตามแผนการบริหารที่ มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
๔. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล
๕. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน

ส่วนที่ ๒

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

จานวน

คิดเป็นร้อยละของ

หน่วย

ที่ดาเนินการ

โครงการทั้งหมด

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

ดาเนินการ

๒๑

๒๘.๗๖

๑,๙๓๐,๐๐๐

๒๖.๔๔

สานักปลัด/กองคลัง

๒๑

๒๘.๗๖

๑,๙๓๐,๐๐๐

๒๖.๔๔

๒

๒.๗๓

๔๐,๐๐๐

๐.๕๔

๒

๒.๗๓

๔๐,๐๐๐

๐.๕๔

๑๑

๑๕.๐๖

๑,๐๔๘,๐๘๕

๑๔.๓๖

๑๑

๑๕.๐๖

๑,๐๔๘,๐๘๕

๑๔.๓๖

๒

๒.๗๓

๑๐๐,๐๐๐

๑.๓๗

๒

๒.๗๓

๑๐๐,๐๐๐

๑.๓๗

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศึกษา
รวม

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
- แผนงานสาธารณสุข
รวม

สานักปลัด

๓

ส่วนที่ ๒

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

จานวน

คิดเป็นร้อยละของ

หน่วย

ที่ดาเนินการ

โครงการทั้งหมด

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

ดาเนินการ

๑

๑.๓๖

๖๐,๐๐๐

๐.๘๒

สานักปลัด

๑

๑.๓๖

๖๐,๐๐๐

๐.๘๒

๗

๙.๕๘

๔๐๑,๐๐๐

๕.๔๙

๗

๙.๕๘

๔๐๑,๐๐๐

๕.๔๙

๖

๘.๒๔

๑๖๐,๐๐๐

๒.๑๙

๖

๘.๒๔

๑๖๐,๐๐๐

๒.๑๙

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

สานักปลัด

๔

ส่วนที่ ๒

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

จานวน

คิดเป็นร้อยละของ

หน่วย

ที่ดาเนินการ

โครงการทั้งหมด

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

ดาเนินการ

๖

๘.๒๔

๒๘๐,๐๐๐

๓.๘๓

กองการศึกษา

๖

๘.๒๔

๒๘๐,๐๐๐

๓.๘๓

๑๑

๑๕.๐๗

๓,๐๖๙,๑๐๐

๔๒.๐๙

๑๑

๑๕.๐๗

๓,๐๖๙,๑๐๐

๔๒.๐๙

๖

๘.๒๑

๒๑๐,๐๐๐

๒.๘๗

รวม

๖

๘.๒๑

๒๑๐,๐๐๐

๒.๘๗

รวมทั้งสิ้น

๗๓

๑๐๐

๗,๒๙๘,๑๘๕

๑๐๐

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความยากจน
- แผนงานการเกษตร

สานักปลัด

ทุกส่วนราชการ

๕

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
๑ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งของ
บริหารส่วนตาบลเมืองโดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กาหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ

๑๐๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๔๐๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด /

สานักปลัด

/

/

๖

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด / / / / / / / / / / / /

๓ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ

๓๐๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๔ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ

๔๐๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

กองคลัง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๕ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธกี าร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ารับรองและพิธกี าร
เช่น พิธเี ปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธที าง
ศาสนา/รัฐพิธี ค่ารับรอง ฯลฯ

๑๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

สานักปลัด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๗

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด / / / / / / / / / / / /

๖ โครงการสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี
มีชีวติ ชีวา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีมีชีวติ ชีวา
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๗ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๑๐๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

กองคลัง

๘ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วจานรอง ถาด
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

๑๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

สานักปลัด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๘

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/
/
/
/

๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟ
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ

๕,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๑๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
เมาส์ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์
คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

๘๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

สานักปลัด

/

/

/

/

๑๑ ค่าวัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น
๖๐,๐๐๐
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม สมุดบัญชี น้ายา
ลบคาผิด ซอง เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

อบต.
เมืองโดน

สานักปลัด

/

/

/

/

๙

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/ / / / / / / / /

๑๒ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๑๐๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๑๓ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
จานวน ๕ ตัว รายละเอียดดังนี้
- โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้
- แบบไม้ หรือ แบบเหล็ก

๑๒,๕๐๐

อบต.
เมืองโดน

สานักปลัด

/

๑๔ จัดซื้อโต๊ะทางาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้
- แบบไม้ หรือ แบบเหล็ก
- ขนาดระดับ ๓ - ๖

๓,๕๐๐

อบต.
เมืองโดน

สานักปลัด

/

๑๐

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
๑๕ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า
๔๐ ลิตร/ชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร
- กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า

๑๖ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
บุคลากรขององค์การบริหารส่วตาบล โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เมืองโดน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วตาบลเมืองโดน

สถานที่
ดาเนินการ

๕๙,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๑๕๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/

สานักปลัด

/

/

๑๑

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๑๗ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
เมาส์ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์
คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

๔๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๑๘ ค่าวัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น
๔๐,๐๐๐
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม สมุดบัญชี น้ายา
ลบคาผิด ซอง เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองคลัง
/
/
/

กองคลัง

/

/

/

๑๒

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
๑๙ จัดซื้อเครื่องพิมพ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
จานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- มีอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer
Copier,Scanner, และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
๖๐๐x๖๐๐ Dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A๔
ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร A๔ ได้
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้

๑๐,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองคลัง
/

๑๓

ส่วนที ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๒๐ อบรมคุณธรรม จริยธรรม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.
ตาบลเมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภา อบต. ตาบลเมืองโดน

๒๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๒๑ การประเมินความพึงพอใจในการ
บริการของประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของ
ประชาชนในตาบลเมืองโดน

๒๕,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/

สานักปลัด

/

๑๔

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๒๒ ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๒๐,๐๐๐
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตาบล โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล
เมืองโดน
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตาบลเมืองโดน
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/
/

๑๕

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๒๓ อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตาบลเมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตาบลเมืองโดน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๒๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/ /

๑๖

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๒๔ อบรมการป้องกันอัคคีภยั ตาบล
เมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภยั ตาบล
เมืองโดน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๒๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/ /

๑๗

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

๒๕ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ

๑๕๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๒๖ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๒๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๒๗ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตาบลเมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลเมืองโดน
จานวน ๑ แห่ง จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์หรือ
นมยูเอสที จานวน ๑๘ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท
จานวน ๒๖๐ วัน
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓๖,๕๙๘

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

กองการศึกษา /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ศูนย์พฒ
ั นา กองการศึกษา /
เด็กเล็ก อบต.
เมืองโดน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๑๘

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

๒๘ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายใน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม
เขตตาบลเมืองโดน
(นม) โรงเรียนภายในตาบลเมืองโดน
จานวน ๕ แห่ง จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์หรือ
นมยูเอสที จานวน ๓๔๙ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท
จานวน ๒๖๐ วัน

๗๐๙,๕๘๗

๒๙ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
เยาวชนในตาบลเมืองโดน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในตาบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จา
เป็นสาหรับการจัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๓๐,๐๐๐

โรงเรียน
ภายในเขต

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

ตาบลเมืองโดน

อบต.
เมืองโดน

กองการศึกษา

/

๑๙

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

๓๐ จัดซื้อเครื่องพิมพ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จานวน ๑ เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 Dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ A๔
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

๘,๙๐๐

อบต.
เมืองโดน

๓๑ ค่าวัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม สมุดบัญชี น้ายา
ลบคาผิด ซอง เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๓๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา
/ /

กองการศึกษา

/

/

/

๒๐

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา
/
/
/

๓๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
เมาส์ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์
คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

๔๐,๐๐๐

๓๓ จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กตาบลเมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบล
เมืองโดน

๑๐,๐๐๐

ศูนย์พฒ
ั นา กองการศึกษา
เด็กเล็ก อบต.
เมืองโดน

๓,๐๐๐

ศูนย์พฒ
ั นา กองการศึกษา
เด็กเล็ก อบต.
เมืองโดน

๓๔ จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลเมืองโดน โครงการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหาร
และผู้ปกครอง
ศูนย์พฒ
ั นาและผู้ปกครองเด็กเล็กตาบลเมืองโดน

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๒๑

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๓๕ ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่
ชุมชน

งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๑๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ จัดทาโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา
/

๒๒

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
- แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๓๖ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๗๐,๐๐๐
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

อบต.
เมืองโดน

๓๗ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๓๐,๐๐๐
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด / / / / / / / / / / / /

สานักปลัด

/

/

/

๒๓

ส่วนที่ ๒

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ

โครงการ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

หน่วยงาน

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๓๘ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุตาบล
เมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุตาบล

๖๐,๐๐๐

อบต.

สานักปลัด

/

เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่พกั ค่าจ้างเหมา
บริการรถ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๒๔

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๓๙ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น
๑๒๐,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/
/
/
/
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เมืองโดน
ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ
๔๐ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ๑๕๐,๐๐๐
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

อบต.
เมืองโดน

กองช่าง

/

/

/

/

๒๕

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
รายจ่าย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๔๑ ค่าวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพื่อ ๔๐,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/
/
/
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
เมืองโดน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว กาว ลวด ฯลฯ

๒๖

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
รายจ่าย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๔๒ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๓,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/
/
/
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
เมืองโดน
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ
หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์ มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
วงจรสายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ

๒๗

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
รายจ่าย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๔๓ ค่าวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อ
๓,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/
/
/
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
เมืองโดน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์
สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู คีม จอบ เสียม ขวาน
ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

๒๘

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๔๔ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๕๐,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/
/
/
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
เมืองโดน
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แก๊สหุงต้ม
น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

๒๙

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๔๕ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่าย ๓๕,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/
/
/
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
เมืองโดน
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เมาส์
แผงแป้น อักขระหรือแป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง
หน่วยประมวลผล ซีดีรอม ไดรฟ์ ฯลฯ

๓๐

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๔๖ จัดประชุมประชาคมตาบล/หมู่บา้ น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๒๐,๐๐๐
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดประชุมประชาคมตาบล/หมู่บา้ น
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
๔๗ อบต.เคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๓๐,๐๐๐
โครงการอบต.เคลื่อนที่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
เมืองโดน

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/ / / / / / / / /

สานักปลัด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

๓๑

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
๔๘ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ด
ตาบลเมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๓๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดตาบล
เมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
๔๙ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๓๐,๐๐๐
แม่บา้ นตาบลเมืองโดน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บา้ นตาบลเมืองโดน เช่น ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
เมืองโดน

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/

สานักปลัด

/

/

๓๒

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
๕๐ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บา้ นตาบล
เมืองโดน

๕๑ ฝึกอบรมอาชีพตาบลเมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๒๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บา้ นตาบล
เมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๓๐,๐๐๐
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมตาบลเมืองโดน
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
เมืองโดน

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
/

สานักปลัด

/

/

๓๓

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๕๒ วันสาคัญของชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการวันสาคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครง
การ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ ฯลฯ

๒๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

๕๓ วันลอยกระทงตาบลเมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการวันลอยกระทงตาบลเมืองโดน เช่น
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

กองการศึกษา

/

๓๔

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๕๔ แข่งขันกีฬาตาบลเมืองโดนเกมส์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
๑๐๐,๐๐๐
ตามโครงการแข่งขันกีฬาตาบลเมืองโดนเกมส์
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา
/ /

๓๕

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๕๕ งานของดีอาเภอประทาย

๕๖ วันสงกรานต์ตาบลเมืองโดน

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
๖๐,๐๐๐
ตามโครงการงานของดีอาเภอประทาย เช่น
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
๔๐,๐๐๐
ตามโครงการวันสงกรานต์ตาบลเมืองโดน เช่น
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
เมืองโดน

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา
/ /

กองการศึกษา

/

๓๖

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๕๗ จัดทาทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
และประกาศเกียรติคุณปราชญ์ชาว
บ้านในตาบลเมืองโดน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการจัดทาทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและ
ประกาศเกียรติคุณปราชญ์ชาวบ้านในตาบล
เมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครง
การและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๑๐,๐๐๐

อบต.
เมืองโดน

แบบ ผด. ๐๒

หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองการศึกษา
/

๓๗

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๕๘ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากศาลปู่ตา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
๓๔๙,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / /
ไปบ่อเกลือ บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากศาลปู่ตา
เมืองโดน
ไปบ่อเกลือ บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑
รายละเอียดดังนี้
ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

๓๘

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๕๙ ก่อสร้างถนน คสล. สายด้านทิศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
๒๒๕,๕๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / /
ตะวันออกของหมู่บา้ น
ถนน คสล. สายด้านทิศตะวันออกของหมู่บา้ น
เมืองโดน
บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑
บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑
รายละเอียดดังนี้
ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๐๐ ตารางเมตร

๓๙

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๐ ปรับปรุงถนน คสล. ซอยข้างบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
๖๙,๖๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / /
นางเลิศ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒
ถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางเลิศ บ้านโนนเมือง
เมืองโดน
หมู่ที่ ๒
รายละเอียดดังนี้
ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๔๓ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๒๙ ตารางเมตร

๔๐

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๑ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
๕๗๑,๗๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / /
บุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน ถนน คสล. สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยก
เมืองโดน
บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓
บ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓
รายละเอียดดังนี้
ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๐๑๖ ตารางเมตร

๔๑

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๒ ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายจาก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
๓๘๖,๔๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / /
บ้านดอนยาวไปบ้านเมืองดู่
ผิวจราจรหินคลุกสายจากบ้านดอนยาวไปบ้าน
เมืองโดน
(ตาบลโนนเพ็ด) บ้านดอนยาว
เมืองดู่ (ตาบลโนนเพ็ด) บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๔
รายละเอียดดังนี้
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

๔๒

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๓ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากหนองแต้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง
๔๕๗,๙๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / /
ไปด้านทิศใต้ (ต่อจากเส้นเดิม)
ถนน คสล. สายจากหนองแต้ไปด้านทิศใต้
เมืองโดน
บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖
(ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖
รายละเอียดดังนี้

๔๓

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๔ ปรับปรุงถนน คสล. เส้นทางเข้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
๔๒,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / / / /
หมู่บา้ น บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔
ถนน คสล. เส้นทางเข้าหมู่บา้ น บ้านดอนยาว
เมืองโดน
หมู่ที่ ๔
รายละเอียดดังนี้
ถนน คสล. กว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ๑๑ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗ ตารางเมตร

๔๔

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๕ ปรับปรุงถนน คสล. เส้นไปถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
๔๐๔,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / / / /
ลาดยาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗
ถนน คสล. เส้นไปถนนลาดยาง บ้านหนองแวง
เมืองโดน
หมู่ที่ ๗
รายละเอียดดังนี้
กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๘๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๒๐ ตารางเมตร

๔๕

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๖ ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักราง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
๑๑๓,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / / / /
ระบายน้า บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔
ฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักรางระบายน้า
เมืองโดน
บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔
รายละเอียดดังนี้
ปรับปรุงฝาตะแกรง เหล็ก จานวน ๔๓ บ่อ

๔๖

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๗ ปรับปรุงท่อส่งน้าระบบประปาสาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
๒๕๐,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / /
รอบหมู่บา้ น บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ ท่อส่งน้าระบบประปาสายรอบหมู่บา้ น
เมืองโดน
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕
รายละเอียดดังนี้
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กาหนด

๔๗

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๘ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๒๐๐,๐๐๐
อบต.
กองช่าง
/ / / /
ไปนานางประทีป แก้วคูนอก
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
เมืองโดน
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕
ประทายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
เพื่อการเกษตรไปนานางประทีป แก้วคูนอก
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕
รายละเอียดดังนี้
ไฟฟ้าแรงต่า จานวน ๔ ต้น

๔๘

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๖๙ พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตาบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๔๐,๐๐๐
อบต.
สานักปลัด / / / / / / / / / / / /
เมืองโดน
โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตาบล
เมืองโดน
เมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุกรณ์ ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๔๙

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๗๐ ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยตาบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๓๐,๐๐๐
อบต.
สานักปลัด
/
เมืองโดน
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยตาบล
เมืองโดน
เมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุกรณ์ ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็น
สาหรับการจัดทาโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๕๐

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๗๑ อนุรักษ์พนั ธุก์ รรมพืชอันเนื่องมาจาก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๒๐,๐๐๐
อบต.
สานักปลัด
/ /
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ โครงการอนุรักษ์พนั ธุก์ รรมพืชอันเนื่องมาจาก
เมืองโดน
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เช่น
ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอุปกรณ์ทางการ
เกษตร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๑

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๗๒ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้าหมัก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๓๐,๐๐๐
อบต.
สานักปลัด
/
ชีวภาพ
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
เมืองโดน
น้าหมักชีวภาพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๒

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๗๓ กาจัดผักตบชวาและกาจัดวัชพืชใน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๓๐,๐๐๐
อบต.
สานักปลัด
/
แหล่งน้าภายในตาบลเมืองโดน
โครงการกาจัดผักตบชวาและกาจัดวัชพืชใน
เมืองโดน
แหล่งน้าภายในตาบลเมืองโดน
เช่น ค่าวัสดุทางการเกษตร
ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการและ
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๓

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๗๔ ปลูกหญ้าแฝกตาบลเมืองโดน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๕๐,๐๐๐
อบต.
สานักปลัด
/
โครงการปลูกหญ้าแฝกตาบลเมืองโดน เช่น
เมืองโดน
ค่าหญ้าแฝก ค่าปุ๋ย ค่าดิน ค่าวัสดุทางการ
เกษตร ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๔

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๗๕ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๕๐,๐๐๐
อบต.
สานักปลัด
/
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เช่น
เมืองโดน
ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าดิน ค่าวัสดุทางการเกษตร
ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๕

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๗๖ พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตาบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตาม
๒๐,๐๐๐
อบต.
สานักปลัด
/ /
เมืองโดน
โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตาบล
เมืองโดน
เมืองโดน เช่น ค่าวัสดุทางการเกษตร
ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค์
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
จัดทาโครงการที่จาเป็นสาหรับการ

๕๖

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน
***********************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กาหนดให้แผนการดาเนินงาน จัดทาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมติ ที่ประชุม เห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒน าองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จึงประกาศให้ใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน

