
ส่วนที่  ๒ แบบ  ผด.๐๑

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๕ ๓๒.๔๙ ๑,๘๔๕,๕๐๐ ๒๕.๙๖ ส านักปลัด/กองคลัง

รวม ๒๕ ๓๒.๔๙ ๑,๘๔๕,๕๐๐ ๒๕.๙๖

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒ ๒.๕๙ ๗๐,๐๐๐ ๐.๙๘ ส านักปลัด

รวม ๒ ๒.๕๙ ๗๐,๐๐๐ ๐.๙๘

ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา ๘ ๑๐.๓๙ ๙๔๘,๑๕๔ ๑๓.๓๔ กองการศึกษา

รวม ๘ ๑๐.๓๙ ๙๔๘,๑๕๔ ๑๓.๓๔

ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข

 - แผนงานสาธารณสุข ๒ ๒.๕๙ ๑๓๐,๐๐๐ ๑.๘๒ ส านักปลัด

รวม ๒ ๒.๕๙ ๑๓๐,๐๐๐ ๑.๘๒

๓

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา



ส่วนที่  ๒ แบบ  ผด.๐๑

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๒๙ ๖๐,๐๐๐ ๐.๘๙ ส านักปลัด

รวม ๑ ๑.๒๙ ๖๐,๐๐๐ ๐.๘๙

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๙ ๑๑.๖๙ ๔๐๓,๐๐๐ ๕.๖๗ ส านักปลัด

รวม ๙ ๑๑.๖๙ ๔๐๓,๐๐๐ ๕.๖๗

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕ ๖.๔๙ ๑๓๐,๐๐๐ ๑.๘๒ ส านักปลัด

รวม ๕ ๖.๔๙ ๑๓๐,๐๐๐ ๑.๘๒

๔

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา



ส่วนที่  ๒ แบบ  ผด.๐๑

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ ๕ ๖.๔๙ ๒๘๐,๐๐๐ ๓.๙๓ กองการศึกษา

รวม ๕ ๖.๔๙ ๒๘๐,๐๐๐ ๓.๙๓

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๑ ๑๔.๒๙ ๓,๐๙๐,๘๐๐ ๔๓.๔๘ กองช่าง

รวม ๑๑ ๑๔.๒๙ ๓,๐๙๐,๘๐๐ ๔๓.๔๘

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และบรรเทาปญัหาความยากจน

 - แผนงานการเกษตร ๙ ๑๑.๖๙ ๑๕๐,๐๐๐ ๒.๑๑ ส านักปลัด

รวม ๙ ๑๑.๖๙ ๑๕๐,๐๐๐ ๒.๑๑

รวมทั้งสิ้น ๗๗ ๑๐๐ ๗,๑๐๗,๔๕๔ ๑๐๐ ทกุส่วนราชการ

๕

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๑ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ เช่น ๒๕๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

๒ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ เช่น ๓๐๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / / / / / / / / / / /

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

๓ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่ารับรองและพธิกีาร ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

พธิกีาร เช่น พธิเีปดิอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพธิทีาง เมืองโดน

ศาสนา/รัฐพธิ ีค่ารับรอง ฯลฯ

๖

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๔ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังของ ๓๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

บริหารส่วนต าบลเมืองโดน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามที่กฎหมาย เมืองโดน

ก าหนด อีกทั้งใหค้วามร่วมมือในการประชา

สัมพนัธ ์การรณรงค์ หรือการใหข้้อมูลข่าวสาร

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ๘๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

๖ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ๒๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / / / / / / / / / / /

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

๗

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๗ จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / / / / / / / / / / /

ทรัพย์สิน โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เมืองโดน

ทรัพย์สิน

๘ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุเชื้อ ๑๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

เพลิงและหล่อล่ืน เช่น แก๊สหงุต้ม น้ ามันเชื้อ เมืองโดน

เพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน

น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

๙ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ๕,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / /

เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟฟา้ สวติซ์ไฟฟา้ หลอดไฟ เมืองโดน

หลอดไฟฟา้ ฟวิส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ

๘

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๑๐ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ๘๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / /

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูล ฯลฯ

๑๑ ค่าวสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน เช่น ๖๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / /

กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ สมุดบญัชี น้ ายา เมืองโดน

ลบค าผิด ซอง เคร่ืองเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๑๒ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / /

ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วจานรอง ถาด เมืองโดน

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ผ้าปโูต๊ะ ฯลฯ

๙

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๑๓ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ๕๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / /

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูล ฯลฯ

๑๔ ค่าวสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน เช่น ๕๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / /

กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ สมุดบญัชี น้ ายา เมืองโดน

ลบค าผิด ซอง เคร่ืองเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๑๕ อบรมสร้างความสมานฉันทใ์นชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

ตามวถิีประชาธปิไตย โครงการอบรมสร้างความสมานฉันทใ์นชุมชน เมืองโดน

ตามวถิีประชาธปิไตย

๑๐

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๑๖ จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ๑๖,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๔ ตัว เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - ชนิดต้ังพื้น แบบ ๓ ขา

 - ใบพดัขนาด ๒๔ นิ้วขึ้นไป

๑๗ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ๑๕,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๖ ตัว เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - โต๊ะอเนกประสงค์แบบพบัเก็บได้

 - แบบไม้ หรือ แบบเหล็ก

๑๑

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๑๘ จัดซ้ือโต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะเคาน์เตอร์ ๘,๕๐๐ อบต. ส านักปลัด /

ประชาสัมพนัธ ์จ านวน ๑ โต๊ะ เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - แบบไม้ หรือ แบบเหล็ก

 - มีขนาดความยาวของโต๊ะ ไม่น้อยกวา่ 

๑.๕ เมตร ขึ้นไป

๑๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

แบบ ผด. ๐๒

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๑๙ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๓๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / /

จ านวน ๑ เคร่ือง เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกวา่ ๑๙ นิ้ว

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่

๔ แกนหลัก ๔ Core

 - มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) ชนิด DDR๔

หรือมีขนาดไม่น้อยกวา่ ๘ GB

 - เคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่น้อยกวา่ ๘๕๐ W

๑๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๒๐ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ๓๒,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๒ เคร่ือง เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่

๒ แกนหลัก ๒ Core

 - มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) ชนิด DDR๔

หรือดีกวา่ขนาดไม่น้อยกวา่ ๔ GB

 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกวา่

๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกวา่ ๑๒ นิ้ว

๑๔

พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๒๑ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ ๘,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๑ เคร่ือง เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบ Multifunction

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพมิพ์

 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า

 - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาว-ด า) 

 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่

๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi

๑๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๒๒ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๒,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เมืองโดน

พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. จ้าง สมาชิกสภา อบต. ต าบลเมืองโดน

ต าบลเมืองโดน

๒๓ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน ๑๔,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๔ ตัว เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - มีแบบล้อเล่ือน

 - มีที่พกัแขน

 - สามารถปรับเล่ือนระดับได้

๑๖

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๒๔ อบรมเพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๕๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

ขององค์การบริหารส่วนต าบล โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากร เมืองโดน

เมืองโดน ประจ าปงีบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน

พศ. ๒๕๖๓ เมืองโดน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

๒๕ การประเมินความพงึพอใจในการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ๒๕,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

บริการของประชาชน ประเมินความพงึพอใจในการรับบริการของ เมืองโดน

ประชาชนในต าบลเมืองโดน

๑๗

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๒๖ ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / /

ปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ต าบล โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล เมืองโดน

เมืองโดน ปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ต าบลเมืองโดน

๒๗ อบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

พลเรือนต าบลเมืองโดน โครงการอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย เมืองโดน

พลเรือนต าบลเมืองโดน

๑๘

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๒๘ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ เช่น ๑๕๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

๒๙ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ๒๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

๓๐ จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓,๐๐๐ ศูนย์พฒันา กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันา เด็กเล็ก อบต.

และผู้ปกครอง และผู้ปกครองเด็กเล็กต าบลเมืองโดน เมืองโดน

๑๙

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๓๑ ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม ๓๕,๗๐๔ ศูนย์พฒันา กองการศึกษา / / / / / / / /

พฒันาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน เด็กเล็ก อบต.

จ านวน ๒๐ คนๆละ ๑ กล่อง/วนั เมืองโดน

จ านวน ๒๖๐ วนั โดยแบง่เปน็

 - นมพาสเจอร์ไรส์ จ านวน ๒๐ คน

คนละ ๑ กล่อง ราคากล่องละ ๖.๕๘ บาท 

จ านวน ๒๐๐ วนั

 - นมยู เอช ท ีจ านวน ๒๐ คนๆ ละ ๑ กล่อง

ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท จ านวน ๖๐ วนั

๒๐

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๓๒ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม ๖๖๙,๔๕๐ โรงเรียน กองการศึกษา / / / / / / / /

เขตต าบลเมืองโดน (นม) โรงเรียนภายในต าบลเมืองโดน ภายในเขต

จ านวน ๕ แหง่ จ านวน ๓๗๕ คน ต าบลเมืองโดน

คนละ ๑ กล่อง/วนั  จ านวน ๒๖๐ วนั

โดยแบง่เปน็

 - นมพาสเจอร์ไรส์ จ านวน ๓๗๕ คน

คนละ ๑ กล่อง ราคากล่องละ ๖.๕๘ บาท 

จ านวน ๒๐๐ วนั

 - นมยู เอช ท ีจ านวน ๓๗๕ คนๆ ละ ๑ กล่อง

ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท จ านวน ๖๐ วนั

๒๑

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๓๓ จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๑๐,๐๐๐ ศูนย์พฒันา กองการศึกษา / / /

เด็กเล็กต าบลเมืองโดน จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล เด็กเล็ก อบต.

เมืองโดน เมืองโดน

๓๔ ค่าวสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน เช่น ๓๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / /

กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ สมุดบญัชี น้ ายา เมืองโดน

ลบค าผิด ซอง เคร่ืองเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๓๕ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ๓๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / /

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูล ฯลฯ

๒๒

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๓๖ ควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ เช่น เมืองโดน

ค่าวสัดุอุปกรณืที่จ าเปน็ในการจัดโครงการ 

ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์

ปา้ยรณรงค์ ค่าน้ าด่ืม ค่าจ้างเหมาและค่า

บริการอื่นๆ ฯลฯ

๓๗ ควบคุมและปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการจัดโครงการ

ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ปา้ยรณรงค์ ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๒๓

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

 - แผนงานสาธารณสุข



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๓๘ พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๖๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / /

เมืองโดน โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุต าบล เมืองโดน

เมืองโดน

๒๔

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๓๙ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ๒๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เมืองโดน

สือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ค่าติดต้ังประ

ปา ค่าซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะตามจุดต่างๆ

ภายในหมู่บา้น ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ค่าติดต้ัง

เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

๔๐ ค่าวสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน เช่น ๔๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ กรรไกร เมืองโดน

ไม้บรรทดั ธงชาติ ส่ิงพมิพ ์ตรายาง ฯลฯ

๒๕

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

 - แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๔๑ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ๑๕,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

๔๒ วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ๓,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

น้ ามันทาไม้ ทนิเนอร์ สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู เมืองโดน

คีม จอบ เสียม ขวาน ทอ่น้ าและอุปกรณ์

ประปา ทอ่ต่างๆ ฯลฯ

๒๖

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๔๓ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน เมืองโดน

น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ

๔๔ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ๓๕,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

๒๗

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๔๕ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑๖,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

จ านวน ๒ เคร่ือง เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่

๒ แกนหลัก ๒ Core

 - มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) ชนิด DDR๔

หรือดีกวา่ขนาดไม่น้อยกวา่ ๔ GB

 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกวา่

๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกวา่ ๑๒ นิ้ว

๒๘

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

 - แผนงานเคหะและชุมชน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. ๐๒



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๔๖ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ ๘,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

จ านวน ๑ เคร่ือง เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบ Multifunction

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพมิพ์

 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า

 - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาว-ด า) 

 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่

๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi

๒๙

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๔๗ ค่าจัดซ้ัอเก้าอี้พนักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้พนักงาน ๗,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

จ านวน ๒ ตัว เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - มีแบบล้อเล่ือน

 - มีที่พกัแขน

 - สามารถปรับเล่ือนระดับได้

๓๐

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๔๘ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

โครงการอบต.เคล่ือนที่ เมืองโดน

๔๙ จัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

เพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บา้น เมืองโดน

เพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

๕๐ ปรับปรุงสวนสาธารณะต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะต าบลเมืองโดน เมืองโดน

๓๑

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี

 - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๕๑ ฝึกอบรมอาชีพเสริมต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมต าบลเมืองโดน เมืองโดน

๕๒ ฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

แม่บา้นต าบลเมืองโดน โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เมืองโดน

แม่บา้นต าบลเมืองโดน

๓๒

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

 - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๕๓ วนัส าคัญของชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมกิจกรรมในงาน ๒๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

วนัส าคัญของชาติ เช่น วนัพอ่ , วนัแม่ เมืองโดน

วนัปยิะมหาราช ฯลฯ

๕๔ วนัลอยกระทงต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๕๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา /

ตามโครงการวนัลอยกระทงต าบลเมืองโดน เมืองโดน

ปลีะ ๑ คร้ัง

๕๕ งานของดีอ าเภอประทาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๖๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / /

ตามโครงการงานของดีอ าเภอประทาย เมืองโดน

ปลีะ ๑ คร้ัง

๓๓

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  พฒันาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๕๖ แข่งขันกีฬาต าบลเมืองโดนเกมส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา /

ตามโครงการแข่งขันกีฬาต าบลเมืองโดนเกมส์ เมืองโดน

ปลีะ ๑ คร้ัง

๕๗ วนัสงกรานต์ต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๕๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา /

ตามโครงการวนัสงกรานต์ต าบลเมืองโดน เมืองโดน

ปลีะ ๑ คร้ัง

๓๔

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๕๘ ก่อสร้างขยายถนน คสล. เส้นทศิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๒๑๕,๖๐๐ อบต. กองช่าง / / / / /

ตะวนัออกของหมู่บา้น ขยายถนน คสล. เส้นทศิตะวนัออกหมู่บา้น เมืองโดน

บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗ บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗

รายละเอียดดังนี้

ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๑ เมตร ยาว ๓๗๖ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๓๗๖

ตารางเมตร พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธแ์ละปา้ย

โครงการ ๑ ปา้ย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด

๓๕

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๕๙ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากส่ีแยก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๗๙๔,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / /

ลานกีฬาไปส่ีแยกศาลาประชาคม ถนน คสล. เส้นจากส่ีแยกลานกีฬาไปส่ีแยก เมืองโดน

บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ ศาลาประชาคม บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔

รายละเอียดดังนี้

ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

๑,๓๕๐ ตารางเมตร หนิคลุกถมไหล่ทางข้างละ

๐.๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๖

พ.ศ. ๒๕๖๓พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๐ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรภายใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๑๙๖,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

หมู่บา้น บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓ เสริมผิวจราจรภายในหมู่บา้น เมืองโดน

บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓

รายละเอียดดังนี้

เสริมผิวถนน คสล. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่

๒๘๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๗

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๑ ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง อบต. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๑๖๑,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

เมืองโดน ด้านทศิตะวนัออก ถนน คสล. สายข้าง อบต. เมืองโดน เมืองโดน

บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒ ด้านทศิตะวนัออก บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒

รายละเอียดดังนี้

ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๓ เมตร 

ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๒๙๑ ตารางเมตร

ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร

หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร  พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๘

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๒ ก่อสร้างขยายถนน คสล. เส้นกลาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๙๑,๘๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

บา้น บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒ ขยายถนน คสล. เส้นกลางบา้น เมืองโดน

บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒

รายละเอียดดังนี้

ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๐.๕๐ เมตร 

ยาวรวม ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อม

ปา้ยประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๙

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๓ ก่อสร้างวางทอ่ส่งน้ าจากหนองปา่ช้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๓๔๘,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

ไปสระปู่ตา บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓ วางทอ่ส่งน้ าจากหนองปา่ช้าไปสระปู่ตา เมืองโดน

บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓

รายละเอียดดังนี้

ทอ่พวีซีี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว

ความยาวรวม ๘๐๐ เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๐

แบบ ผด. ๐๒

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๔ ก่อสร้างร้ัวรอบสระหนองปา่ช้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๒๒๕,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓ ร้ัวรอบสระหนองปา่ช้า บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓ เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

ความยาว ๘๕๐ เมตร สูง ๒ เมตร

พร้อมประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๑

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๕ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๒๗๒,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

แบบรางต้ืน จากร้านค้าชุมชนไปถึง รางระบายน้ า คสล. แบบรางต้ืน จากร้านค้า เมืองโดน

ศาลปู่ตา บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑ ชุมชนไปถึงศาลปู่ตา บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑

รายละเอียดดังนี้

รางระบายน้ า คสล. แบบรางต้ืน 

ขนาดกวา้ง ๐.๗๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร 

ความยาวรวม ๕๔๐ เมตร 

พร้อมประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๖ ก่อสร้างรางระบายน้ าจากส่ีแยก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๔๑๔,๙๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ไปสระหนองแวง รางระบายน้ าจากส่ีแยก บา้นหนองคู หมู่ที่ ๕ เมืองโดน

บา้นหนองคู หมู่ที่ ๕ รายละเอียดดังนี้

รางระบายน้ า คสล. แบบรางต้ืน 

ขนาดกวา้ง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร 

ยาว ๑๖๐ เมตร พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธแ์ละ

ปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่

อบต. ก าหนด

๔๓

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  พฒันาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเปน็ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๗ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๑,๕๐๐ อบต. กองช่าง / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมู่บา้น เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าภายในหมู่บา้น บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒

บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๔ ต้น

๖๘ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๒๑,๐๐๐ อบต. กองช่าง / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากหนองแต้ไปนา เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าจากหนองแต้ไปนา นายพรรชิต บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖

นายพรรชิต บา้นหนองม่วงน้อย รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ ๖ หม้อแปลงไฟฟา้ จ านวน ๑ ชุด

๔๔

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑  พฒันาปจัจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหว่งโซ่อุปทานเพื่อพฒันาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๖๙ พฒันาและรักษาส่ิงแวดล้อมต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๔๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

เมืองโดน โครงการพฒันาและรักษาส่ิงแวดล้อมต าบล เมืองโดน

เมืองโดน

๗๐ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพษิต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

เมืองโดน โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพษิ เมืองโดน

ต าบลเมืองโดน

๗๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บา้นต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

เมืองโดน โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บา้นต าบล เมืองโดน

เมืองโดน

๔๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑  พฒันาปจัจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหว่งโซ่อุปทานเพื่อพฒันาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๗๒ ส่งเสริมการปลูกพชืใช้น้ าน้อยต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

เมืองโดน โครงการส่งเสริมการปลูกพชืใช้น้ าน้อยต าบล เมืองโดน

เมืองโดน

๗๓ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

ชีวภาพ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ เมืองโดน

น้ าหมักชีวภาพ

๗๔ ก าจัดผักตบชวาและก าจัดวชัพชืใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

แหล่งน้ าภายในต าบลเมืองโดน โครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่พนัธุไ์ข่ต าบล เมืองโดน

เมืองโดน

๔๖

พ.ศ. ๒๕๖๓พ.ศ. ๒๕๖๒

 - แผนงานการเกษตร

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



ส่วนที่  ๒

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑  พฒันาปจัจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหว่งโซ่อุปทานเพื่อพฒันาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก

๗๕ ปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

โครงการปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน เมืองโดน

๗๖ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เมืองโดน

๗๗ อนุรักษพ์นัธุก์รรมพชือันเนื่องมาจาก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ โครงการอนุรักษพ์นัธุก์รรมพชือันเนื่องมาจาก เมืองโดน

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

๔๗

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม







 


