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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

อ าเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

                                             
 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 



สารบัญ 
ส่วนที่  ๑  บทน า                                                                   หน้า 
 บทน า        ๑ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน   ๑ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    ๑ 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน               ๒ 

 
ส่วนที่   ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.๐๑)  ๓ - ๔ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ ผด. ๐๒)  ๕ - ๔๖ 
 

ส่วนที่  ๓  ภาคผนวก 
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ฯ    ๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ค าน า 

   องค์การบริการส่วนต า บลเมืองโดน  ได้จัดท าแผน การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 
๒๕๖๔  ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการท าจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่ว นต าบลเมืองโดน  ประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔  เนื้อหา
สาระของแผน การด าเนินงานนี้  มีป ระโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนิน งานตามแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโด นนอกจากนี้แผน การด าเนินงานยังได้น างบประมาณ  แผน งาน  โครงการ  
กิจกรรม  ต่างๆ  ที่ใช้ในการพัฒนามาเปรียบเทียบ  เพ่ือเป็นการสอดรับเชื่อมโยงข้อมูลและน าไปใช้ในการประเมิน
และติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินงานนี้   จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สามารถท่ีจะน างบประมาณที่ได้รับมาใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

    ตุลาคม 
                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน                                         
                                                                                  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑   
บทน า 

๑.  บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕๔๘  และเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๕  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ  ๒๗  แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

๒.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    
มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน  

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองโดน  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 
  ๔.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  
โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกนัและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 



๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 ๒.  ท าให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาใน
กิจกรรมปีนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.  ท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดเอาไว้ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ๔.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล     

๕.  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 

       
 



 

     
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕๔๘  และเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๒๗  ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ    
จากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการต่างๆ  หรือหน่วยงานอื่นที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  นั้น 

   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับมติเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓        
เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓  และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้  ทั้งนี้ให้  ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

  จึงประกาศให้ใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

 
           (นายอุทัย   แสนนอก) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 
 



ส่วนที่  ๒ แบบ  ผด.๐๑

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๙ ๒๓.๑๗ ๑,๖๑๗,๐๐๐ ๒๒.๓๙ ส านักปลัด/กองคลัง

รวม ๑๙ ๒๓.๑๗ ๑,๖๑๗,๐๐๐ ๒๒.๓๙

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒ ๒.๔๓ ๔๐,๐๐๐ ๐.๕๕ ส านักปลัด

รวม ๒ ๒.๔๓ ๔๐,๐๐๐ ๐.๕๕

ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา ๑๑ ๑๓.๔๘ ๑,๐๘๒,๖๑๖ ๑๔.๙๙ กองการศึกษา

รวม ๑๑ ๑๓.๔๘ ๑,๐๘๒,๖๑๖ ๑๔.๙๙

ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข

 - แผนงานสาธารณสุข ๒ ๒.๔๓ ๘๐,๐๐๐ ๑.๑๐ ส านักปลัด

รวม ๒ ๒.๔๓ ๘๐,๐๐๐ ๑.๑๐

๓

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ๑.๒๑ ๓๐,๐๐๐ ๐.๔๗ ส านักปลัด

รวม ๑ ๑.๒๑ ๓๐,๐๐๐ ๐.๔๗

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๘ ๙.๗๕ ๓๕๙,๒๐๐ ๔.๙๗ ส านักปลัด

รวม ๘ ๙.๗๕ ๓๕๙,๒๐๐ ๔.๙๗

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔ ๔.๘๗ ๙๐,๐๐๐ ๑.๒๔ ส านักปลัด

รวม ๔ ๔.๘๗ ๙๐,๐๐๐ ๑.๒๔

๔

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ๖ ๗.๓๑ ๒๙๐,๐๐๐ ๔.๐๑ กองการศึกษา

รวม ๖ ๗.๓๑ ๒๙๐,๐๐๐ ๔.๐๑

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๒ ๒๖.๘๒ ๓,๔๗๖,๐๐๐ ๔๘.๑๔ กองช่าง

รวม ๒๒ ๒๖.๘๒ ๓,๔๗๖,๐๐๐ ๔๘.๑๔

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และบรรเทาปญัหาความยากจน

 - แผนงานการเกษตร ๗ ๘.๕๓ ๑๕๕,๐๐๐ ๒.๑๔ ส านักปลัด

รวม ๗ ๘.๕๓ ๑๕๕,๐๐๐ ๒.๑๔

รวมทั้งสิ้น ๘๒ ๑๐๐ ๗,๒๑๙,๘๑๖ ๑๐๐ ทกุส่วนราชการ

๕

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ







              



ส่วนท ี 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 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

๒ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ เช่น ๓๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

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

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

๖

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

พธิกีาร เช่น พธิเีปดิอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพธิทีาง เมืองโดน

ศาสนา/รัฐพธิ ีค่ารับรอง ฯลฯ

๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ๑๐๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / / / / / / / / / / /

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

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

ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วจานรอง ถาด เมืองโดน

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ผ้าปโูต๊ะ ฯลฯ

๗

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟฟา้ สวติซ์ไฟฟา้ หลอดไฟ เมืองโดน

หลอดไฟฟา้ ฟวิส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ

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

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูล ฯลฯ

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

กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ สมุดบญัชี น้ ายา เมืองโดน

ลบค าผิด ซอง เคร่ืองเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๘

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



ส่วนท ี 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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังของ ๔๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / /

บริหารส่วนต าบลเมืองโดน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามที่กฎหมาย เมืองโดน

ก าหนด อีกทั้งใหค้วามร่วมมือในการประชา

สัมพนัธ ์การรณรงค์ หรือการใหข้้อมูลข่าวสาร

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

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

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

๑๒ ค่าวสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน เช่น ๔๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / /

กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ สมุดบญัชี น้ ายา เมืองโดน

ลบค าผิด ซอง เคร่ืองเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๙

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ส่วนท ี 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 ๔๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / /

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูล ฯลฯ

๑๔ จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ๘,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๒ ตัว เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - ชนิดต้ังพื้น แบบ ๓ ขา

 - ใบพดัขนาด ๒๔ นิ้วขึ้นไป

๑๐

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี



ส่วนท ี 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

๑๕ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๔ ตัว เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - โต๊ะอเนกประสงค์แบบพบัเก็บได้

 - แบบไม้ หรือ แบบเหล็ก

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

ตามวถิีประชาธปิไตย โครงการอบรมสร้างความสมานฉันทใ์นชุมชน เมืองโดน

ตามวถิีประชาธปิไตย

๑๑

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ส่วนท ี 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

๑๗ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๑๗,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เคร่ือง เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่

๔ แกนหลัก ๔ Core

 - มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) ชนิด DDR๔

หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ ๔ GB

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ ๑๙ นิ้ว

 - เคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่น้อยกวา่ ๘๐๐ VA

๑๒

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



ส่วนท ี 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 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

๑๙ การประเมินความพงึพอใจในการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ๒๕,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

บริการของประชาชน ประเมินความพงึพอใจในการรับบริการของ เมืองโดน

ประชาชนในต าบลเมืองโดน

๑๓

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี



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

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

ปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ต าบล โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล เมืองโดน

เมืองโดน ปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ต าบลเมืองโดน

๒๑ อบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

พลเรือนต าบลเมืองโดน โครงการอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย เมืองโดน

พลเรือนต าบลเมืองโดน

๑๔

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

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

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

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

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

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

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันา เด็กเล็ก อบต.

และผู้ปกครอง และผู้ปกครองเด็กเล็กต าบลเมืองโดน เมืองโดน

๑๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

๒๕ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม ๔๐,๖๖๔ ศูนย์พฒันา กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

เด็กเล็กต าบลเมืองโดน (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน เด็กเล็ก อบต.

จ านวน ๑ แหง่ นมพาสเจอร์ไรส์หรือนมยูเอชที เมืองโดน

คนละ ๑ กล่อง ราคากล่องละ ๖.๕๘ บาท 

จ านวน ๒๐ กล่องๆ ละ ๗.๘๒ บาท 

จ านวน ๒๖๐ วนั

ยอดเด็กนักเรียน ณ วนัที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๖

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๒๖ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม ๗๓๑,๙๕๒ 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

๑๗

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

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

เด็กเล็กต าบลเมืองโดน จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล เด็กเล็ก อบต.

เมืองโดน เมืองโดน

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

กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ สมุดบญัชี น้ ายา เมืองโดน

ลบค าผิด ซอง เคร่ืองเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๒๙ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ๔๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / /

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูล ฯลฯ

๑๘

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๓๐ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๑๗,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / /

ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เคร่ือง เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่

๔ แกนหลัก ๔ Core

 - มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) ชนิด DDR๔

หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ ๔ GB

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ ๑๙ นิ้ว

 - เคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่น้อยกวา่ ๘๐๐ VA

๑๙

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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 ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / / / / / / / /

โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่ เมืองโดน

ชุมชน เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๒ ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเด็กและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา /

เยาวชนในต าบลเมืองโดน โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเด็กและ เมืองโดน

เยาวชนในต าบลเมืองโดน เช่น ค่าวสัดุ

ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร

ค่าปา้ยโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ า

เปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

๒๐

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

๓๓ ควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ เช่น เมืองโดน

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ 

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

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

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ 

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๒๑

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๓๕ พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / /

เมืองโดน โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุต าบล เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวทิยากร ค่าที่พกั ค่าจ้างเหมา

บริการรถ ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๒๒

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๓๖ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ๑๐๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เมืองโดน

ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทกุ ค่าก าจัดส่ิงปฏกิูล

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินคดีตามค าพพิากษา ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ค่าติดต้ัง

ประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ค่าติดต้ังเคร่ืองรับ

สัญญาณต่างๆ ฯลฯ

๒๓

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

 - แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๓๗ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเปน็การ เมืองโดน

จ้างเหมาทั้งค่าส่ิงของและค่าแรงงานใหจ้่ายจาก

ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เปน็ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เองใหป้ฏบิติั ดังนี้

๑. ค่าจ้างเหมาของแรงงานบคุคลภายนอกให้

จ่ายจากค่าวสัดุ

๒. ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์

สินใหจ้่ายจากค่าวสัดุ

๒๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

๓๘ ค่าวสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อ ๔๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน เมืองโดน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะ

เวลาอันส้ัน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว กาว ลวด ฯลฯ

๒๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓



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

๓๙ วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อ ๑๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน เมืองโดน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะ

เวลาอันส้ัน เช่น น้ ามันทาไม้ ทนิเนอร์ สี 

แปรงทาสี ค้อน ตะป ูคีม จอบเสียม ขวาน

ทอ่น้ า และอุปกรณ์ประปา ทอ่ต่างๆ ฯลฯ

๒๖

 - แผนงานเคหะและชุมชน

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



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

๔๐ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดย เมืองโดน

สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้

งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน

สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน เช่น แก๊สหงุต้ม

น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

๒๗

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

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

๔๑ ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ รายจ่าย ๓๕,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่ เมืองโดน

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่

ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไป

ในระยะเวลาอันส้ัน เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ

ข้อมูล อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล

หวัพมิพห์รือแถบพมิพ ์เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

๔๒ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ ๔๐,๒๐๐ อบต. กองช่าง / /

แยกส่วน จ านวน ๑ เคร่ือง รายละเอียดดังนี้ เมืองโดน

๑. เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน

๒. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๓,๐๐๐ บทียีู

๒๘

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

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

๔๓ จัดซ้ือกล้องระดับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องระดับ ๓๔,๐๐๐ อบต. กองช่าง / /

จ านวน ๑ เคร่ือง รายละเอียด ดังนี้ เมืองโดน

๑. ขนาดก าลังขยาย ๓๐ เทา่

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง

ไม่น้อยกวา่ ๓๕ มิลลิเมตร

๓. ระยะมองเหน็ภาพใกล้สุด ไม่เกิน ๒ เมตร

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  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

๔๔ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / /

โครงการอบต.เคล่ือนที่ เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ เมืองโดน

ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 

ค่าปา้ยโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

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

เพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บา้น เมืองโดน

เพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น เช่น ค่าวสัดุ

ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๐

 - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี



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

๔๖ ฝึกอบรมอาชีพต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมต าบลเมืองโดน เมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

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

แม่บา้นต าบลเมืองโดน โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เมืองโดน

แม่บา้นต าบลเมืองโดน เช่น ค่าวทิยากร 

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 

ค่าปา้ยโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๑

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

 - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



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

๔๘ วนัส าคัญของชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

โครงการวนัส าคัญของชาติ เช่น ค่าวสัดุ เมืองโดน

ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าปา้ยโครง

การ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ

๔๙ จัดท าทะเบยีนปราชญ์ชาวบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

และประกาศเกียรติคุณปราชญ์ชาว โครงการจัดท าทะเบยีนปราชญ์ชาวบา้นและ เมืองโดน

บา้นในต าบลเมืองโดน ประกาศเกียรติคุณปราชญ์ชาวบา้นในต าบล

เมืองโดน เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าปา้ย

โครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครง

การและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๕๐ วนัลอยกระทงต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา /

โครงการวนัลอยกระทงต าบลเมืองโดน เช่น เมืองโดน

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

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

ตามโครงการแข่งขันกีฬาต าบลเมืองโดนเกมส์ เมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๓

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

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

ตามโครงการงานของดีอ าเภอประทาย เช่น เมืองโดน

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

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

ตามโครงการวนัสงกรานต์ต าบลเมืองโดน เช่น เมืองโดน

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๔

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๕๔ ขุดลอกสระโคกสาธารณะหนองแวง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๒๓๒,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗ ขุดลอกสระโคกสาธารณะหนองแวง เมืองโดน

บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗

รายละเอียดดังนี้

ขนาดปากกวา้ง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

ลึกเฉล่ีย ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกวา่

๕,๗๔๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๕

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



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

๕๕ ก่อสร้างถนนดินผิวหนิคลุกเพื่อการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๒๕๕,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

เกษตรเส้นทางเข้าดอนกลาง ถนนดินผิวหนิคลุกเพื่อการเกษตรเส้นทางเข้า เมืองโดน

บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒ ดอนกลางเกษตรเส้นทางเข้าดอนกลาง

บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒

รายละเอียดดังนี้

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร 

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ถมดินกวา้ง ๕ เมตร

ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๖

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



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

๕๖ ก่อสร้างก าแพงกั้นดินพร้อมขยาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

ถนน คสล. ข้างสระหนองบวั ก าแพงกั้นดินพร้อมขยายถนน คสล. เมืองโดน

บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑ ข้างสระหนองบวั บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑

รายละเอียดดังนี้

ขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร

หนา ๐.๑๐ เมตร ขยายถนน ขนาดผิวจราจร

กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑๐๔ ตารางเมตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ 

ปา้ย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๗

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

๕๗ ปรับปรุงถนน คสล. เส้นหน้าวดั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๑๓๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

ไปถึงบา้นนายแถม ปรับปรุงถนน คสล. เส้นหน้าวดั เมืองโดน

บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖

รายละเอียดดังนี้

ขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๘๔ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่

น้อยกวา่ ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๘

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๔พ.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

๕๘ วางทอ่ส่งน้ าจากคลองอีสานเขียว เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๑๕๒,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

ไปหนองนา บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ วางทอ่ส่งน้ าจากคลองอีสานเขียวไปหนองนา เมืองโดน

บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔

รายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๓๙

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - 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

๕๙ ก่อสร้างก าแพงกั้นดินเส้นหน้าวดั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๗๓,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / / / / /

ด้านทศิตะวนัออกหมู่บา้น ก าแพงกั้นดินเส้นหน้าวดั ด้านทศิตะวนัออก เมืองโดน

บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓ หมู่บา้น บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓

รายละเอียดดังนี้

ขนาดกวา้ง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

และปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๐

พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

๖๐ ก่อสร้างก าแพงกั้นดินเส้นด้านทศิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๒๓๗,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / / / / /

ตะวนัออกหมู่บา้น บา้นโนนเมือง ก าแพงกั้นดินเส้นด้านทศิตะวนัออกหมู่บา้น เมืองโดน

หมู่ที่ ๒ บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒

รายละเอียดดังนี้

ขนาดกวา้ง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

และปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๑

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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 ปรับปรุงฝายน้ าล้นล าหว้ยแอก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๕๐๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / / / / /

บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓ ปรับปรุงฝายน้ าล้นล าหว้ยแอก เมืองโดน

บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓

รายละเอียดดังนี้

ขนาดกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร 

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ

๑ ปา้ย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๒

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๖๒ ก่อสร้างก าแพงกั้นดินข้างคลอง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๑๓๙,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

อีสานเขียว บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ ก าแพงกั้นดินข้างคลองอีสานเขียว เมืองโดน

บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔

รายละเอียดดังนี้

ขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร 

หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

และปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔



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 ปรับปรุงถนน คสล. เส้นทางเข้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ๒๕๔,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

หมู่บา้น บา้นหนองคู หมู่ที่ ๕ ถนน คสล. เส้นทางเข้าหมู่บา้น บา้นหนองคู เมืองโดน

หมู่ที่ ๕

รายละเอียดดังนี้

กวา้ง ๗ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๔๕๕ เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๔

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๖๔ ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางทอ่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ๒๑๘,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

ระบายน้ า เส้นสามแยกทางไป ถนน คสล. พร้องวางทอ่ระบายน้ า เส้นสามแยก เมืองโดน

บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ ทางไป บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔

รายละเอียดดังนี้

กวา้ง ๗ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๒๕๕ เมตร 

วางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๐.๓๐ X ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๘๒ ทอ่น

บอ่พกั จ านวน ๓ บอ่ พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

และปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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 ปรับปรุงรางระบายน้ า บา้นหนองคู เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ๔๒,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

หมู่ที่ ๕ รางระบายน้ า บา้นหนองคู หมู่ที่ ๕ เมืองโดน

รายละเอียดดังนี้

ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า คสล.

จ านวน ๓๐ ทอ่น พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

และปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๖

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๖๖ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๒๕๙,๐๐๐ อบต. กองช่าง /

บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บา้น เมืองโดน

(จ านวน ๓ ช่วง) บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗ (จ านวน ๓ ช่วง)

รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรขนาด กวา้ง ๕ เมตร 

ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรขนาด กวา้ง ๕ เมตร 

ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรขนาด กวา้ง ๕ เมตร 

ยาว ๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ

๑ ปา้ย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๗

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



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 ปรับปรุงรางระบายน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๒๑,๐๐๐ เมืองโดน / / /

บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗ ปรับปรุงรางระบายน้ า บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗

รายละเอียดดังนี้

ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า คสล.

จ านวน ๑๕ ทอ่น พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

และปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๘

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔



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

๖๘ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๑,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าสายจากบา้น เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าสายจากบา้นเมืองโดน เมืองโดน หมู่ที่ ๑ ไปบา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๑ ไปบา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๔ ต้น

๖๙ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๑๕,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากบา้น จากบา้นเมืองโดน ไปทางวดัปา่เมตตาธรรม

เมืองโดน ไปทางวดัปา่เมตตาธรรม (ต่อจากเส้นเดิม) บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑

(ต่อจากเส้นเดิม) บา้นเมืองโดน รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ ๑ ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๙ ต้น

๔๙

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๗๐ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐๒,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากบา้น จากบา้นดอนเข็มไปโคกพะงาด บา้นดอนยาว

ดอนเข็มไปโคกพะงาด บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ ๔ ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๘ ต้น

๗๑ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๗๗,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจากคุ้ม จากคุ้มหวัสะพานไปฝายชลประทานล าหว้ยแอก

หวัสะพานไปฝายชลประทานล าหว้ย บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔

แอก บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๘ ต้น

๕๐

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



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

๗๒ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๘,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรสาย สายคลองอีสานเขียวไปทางโรงสีนายมานพ

คลองอีสานเขียวไปทางโรงสี บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

นายมานพ บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๓ ต้น

๗๓ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐๒,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรเส้น เส้นหนองแต้ไปนานางร่วม บา้นหนองม่วงน้อย

หนองแต้ไปนานางร่วม หมู่ที่ ๖

บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ รายละเอียดดังนี้

ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๘ ต้น

๕๑

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๗๔ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๑,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรเส้น เส้นไปบา้นเมืองดู่ บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖

ไปบา้นเมืองดู่ รายละเอียดดังนี้

บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๔ ต้น

๗๕ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๒๘,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ประทายตามโครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เมืองโดน

ไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตรจาก จากบา้นหนองม่วงน้อยไปนานายพรรชิต

บา้นหนองม่วงน้อยไปนานายพรรชิต บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖

บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ รายละเอียดดังนี้

ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๑๐ ต้น

๕๒

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



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

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

เมืองโดน โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพษิ เมืองโดน

ต าบลเมืองโดน เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์

ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๓

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

๗๗ พฒันาและรักษาส่ิงแวดล้อมต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / /

เมืองโดน โครงการพฒันาและรักษาส่ิงแวดล้อมต าบล เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ 

ค่าอาหารวา่ง  ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

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

เมืองโดน โครงการส่งเสริมการปลูกพชืใช้น้ าน้อยต าบล เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชา

สัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็

ส าหรับการจัดท าโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๕๕

พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓

 - แผนงานการเกษตร

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

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

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ โครงการอนุรักษพ์นัธุก์รรมพชือันเนื่องมาจาก เมืองโดน

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เช่น

ค่าวสัดุทางการเกษตร ค่าอุปกรณ์ทางการ

เกษตร ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย

โครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๖

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

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

แหล่งน้ าภายในต าบลเมืองโดน โครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่พนัธุไ์ข่ต าบล เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวสัดุทางการเกษตร

ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชา

สัมพนัธ ์ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและ

โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๗

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



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

๘๑ ปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

โครงการปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน เช่น เมืองโดน

ค่าหญ้าแฝก ค่าปุ๋ย ค่าดิน ค่าวสัดุทางการ

เกษตร ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหาร

วา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ย

ประชาสัมพนัธ ์ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท า

โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๘

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๘๒ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เช่น เมืองโดน

ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าดิน ค่าวสัดุทางการเกษตร

ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชา

สัมพนัธ ์ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๙

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔









 


