
 
 
 
 

 

       

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

แผนด าเนินงาน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255    

 
 
 
 
                                      

                                                        
 

 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

อ าเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

                                             
 

 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

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. ๒๕๖๕  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 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  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 



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

๕.  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
 
 

       
 



ส่วนที่  ๒ แบบ  ผด.๐๑

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วย

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๑ ๒๘.๗๖ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๒๖.๔๔ ส านักปลัด/กองคลัง

รวม ๒๑ ๒๘.๗๖ ๑,๙๓๐,๐๐๐ ๒๖.๔๔

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒ ๒.๗๓ ๔๐,๐๐๐ ๐.๕๔ ส านักปลัด

รวม ๒ ๒.๗๓ ๔๐,๐๐๐ ๐.๕๔

ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา ๑๑ ๑๕.๐๖ ๑,๐๔๘,๐๘๕ ๑๔.๓๖ กองการศึกษา

รวม ๑๑ ๑๕.๐๖ ๑,๐๔๘,๐๘๕ ๑๔.๓๖

ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข

 - แผนงานสาธารณสุข ๒ ๒.๗๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.๓๗ ส านักปลัด

รวม ๒ ๒.๗๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.๓๗

๓

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ๑.๓๖ ๖๐,๐๐๐ ๐.๘๒ ส านักปลัด

รวม ๑ ๑.๓๖ ๖๐,๐๐๐ ๐.๘๒

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๗ ๙.๕๘ ๔๐๑,๐๐๐ ๕.๔๙ ส านักปลัด

รวม ๗ ๙.๕๘ ๔๐๑,๐๐๐ ๕.๔๙

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖ ๘.๒๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๒.๑๙ ส านักปลัด

รวม ๖ ๘.๒๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๒.๑๙

๔

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ๘.๒๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๓.๘๓ กองการศึกษา

รวม ๖ ๘.๒๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๓.๘๓

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๑ ๑๕.๐๗ ๓,๐๖๙,๑๐๐ ๔๒.๐๙ กองช่าง

รวม ๑๑ ๑๕.๐๗ ๓,๐๖๙,๑๐๐ ๔๒.๐๙

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และบรรเทาปญัหาความยากจน

 - แผนงานการเกษตร ๖ ๘.๒๑ ๒๑๐,๐๐๐ ๒.๘๗ ส านักปลัด

รวม ๖ ๘.๒๑ ๒๑๐,๐๐๐ ๒.๘๗

รวมทั้งสิ้น ๗๓ ๑๐๐ ๗,๒๙๘,๑๘๕ ๑๐๐ ทกุส่วนราชการ

๕

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

บริหารส่วนต าบลเมืองโดน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามที่กฎหมาย เมืองโดน

ก าหนด อีกทั้งใหค้วามร่วมมือในการประชา

สัมพนัธ ์การรณรงค์ หรือการใหข้้อมูลข่าวสาร

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเปน็ ฯลฯ

๖

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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

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

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

๔ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการจ้างเหมาต่างๆ เช่น ๔๐๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / / / / / / / / / / /

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

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

พธิกีาร เช่น พธิเีปดิอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพธิทีาง เมืองโดน

ศาสนา/รัฐพธิ ีค่ารับรอง ฯลฯ

๗

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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

๖ โครงการสุขภาพดี ส่ิงแวดล้อมดี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

มีชีวติชีวา โครงการสุขภาพดีส่ิงแวดล้อมดีมีชีวติชีวา เมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

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

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

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

ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วจานรอง ถาด เมืองโดน

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ผ้าปโูต๊ะ ฯลฯ

๘

พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

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

เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟฟา้ สวติซ์ไฟฟา้ หลอดไฟ เมืองโดน

หลอดไฟฟา้ ฟวิส์ เบรกเกอร์ ฯลฯ

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

๙

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป



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

๑๒ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ๑๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / /

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

๑๓ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ๑๒,๕๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๕ ตัว รายละเอียดดังนี้ เมืองโดน

 - โต๊ะอเนกประสงค์แบบพบัเก็บได้

 - แบบไม้ หรือ แบบเหล็ก

๑๔ จัดซ้ือโต๊ะท างาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ๓,๕๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ เมืองโดน

 - แบบไม้ หรือ แบบเหล็ก

 - ขนาดระดับ ๓ - ๖

๑๐

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

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 จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั ๕๙,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

จ านวน ๑ เคร่ือง รายละเอียดดังนี้ เมืองโดน

 - ปริมาณการฉีดพน่น้ ายาไม่น้อยกวา่ 

   ๔๐ ลิตร/ชั่วโมง

 - ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกวา่ ๖ ลิตร

 - ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ ๒๕ แรงม้า 

๑๖ อบรมเพื่อพฒันาศักยภาพของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๕๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / /

บคุลากรขององค์การบริหารส่วต าบล โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพของ เมืองโดน

เมืองโดน บคุลากรขององค์การบริหารส่วต าบลเมืองโดน

๑๑

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

แบบ ผด. ๐๒



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 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ๔๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง / / /

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูล ฯลฯ

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

กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ สมุดบญัชี น้ ายา เมืองโดน

ลบค าผิด ซอง เคร่ืองเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๑๒

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๑๙ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ ๑๐,๐๐๐ อบต. กองคลัง /

จ านวน ๑ เคร่ือง รายละเอียดดังนี้ เมืองโดน

 - มีอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer

Copier,Scanner, และ Fax ภายในเคร่ือง

เดียวกัน

 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 

๖๐๐x๖๐๐ Dpi

 - มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A๔ 

ไม่น้อยกวา่ ๒๘ หน้าต่อนาที

 - สามารถสแกนเอกสาร A๔ ได้

 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้

๑๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๒๐ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน เมืองโดน

พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. จ้าง สมาชิกสภา อบต. ต าบลเมืองโดน

ต าบลเมืองโดน

๒๑ การประเมินความพงึพอใจในการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ๒๕,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

บริการของประชาชน ประเมินความพงึพอใจในการรับบริการของ เมืองโดน

ประชาชนในต าบลเมืองโดน

๑๔

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

 - 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

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

ปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ต าบล โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล เมืองโดน

เมืองโดน ปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ต าบลเมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ือง

ด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๑๕

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน



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

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

พลเรือนต าบลเมืองโดน โครงการอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย เมืองโดน

พลเรือนต าบลเมืองโดน เช่น ค่าวทิยากร

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม

ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๑๖

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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

๒๔ อบรมการปอ้งกันอัคคีภยัต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / /

เมืองโดน โครงการอบรมการปอ้งกันอัคคีภยัต าบล เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์

ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๑๗

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ใหม้ีคุณภาพชีวติที่ดี



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

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก เมืองโดน

หนังสือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดต้ังไฟฟา้ ฯลฯ

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

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

๒๗ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม ๓๖,๕๙๘ ศูนย์พฒันา กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

เด็กเล็กต าบลเมืองโดน (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน เด็กเล็ก อบต.

จ านวน ๑ แหง่ จัดซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์หรือ เมืองโดน

นมยูเอสท ีจ านวน ๑๘ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท 

จ านวน ๒๖๐ วนั 

ยอดเด็กนักเรียน ณ วนัที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๘

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม ๗๐๙,๕๘๗ โรงเรียน กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

เขตต าบลเมืองโดน (นม) โรงเรียนภายในต าบลเมืองโดน ภายในเขต

จ านวน ๕ แหง่ จัดซ้ือนมพาสเจอร์ไรส์หรือ ต าบลเมืองโดน

นมยูเอสท ีจ านวน ๓๔๙ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท 

จ านวน ๒๖๐ วนั 

๒๙ 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 

๑๙

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๓๐ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๑ เคร่ือง ๘,๙๐๐ อบต. กองการศึกษา / /

 - เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  เมืองโดน

  ชนิด Network

 - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 

   1,200x1,200 Dpi

 - มีความเร็วในการพมิพก์ระดาษ A๔

  ไม่น้อยกวา่ 28 หน้าต่อนาที

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

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

กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ สมุดบญัชี น้ ายา เมืองโดน

ลบค าผิด ซอง เคร่ืองเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

๒๐

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

เมาส์ อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล เมืองโดน

หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด แปน้พมิพ์

คีย์บอร์ด เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูล ฯลฯ

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

เด็กเล็กต าบลเมืองโดน จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล เด็กเล็ก อบต.

เมืองโดน เมืองโดน

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

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน โครงการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหาร เด็กเล็ก อบต.

และผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาและผู้ปกครองเด็กเล็กต าบลเมืองโดน เมืองโดน

๒๑

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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

๓๕ ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๑๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา /

ชุมชน โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน เมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ จัดท าโครงการและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๒๒

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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 ๗๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ เช่น เมืองโดน

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ 

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

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

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ 

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๒๓

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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 เช่น ค่าวทิยากร ค่าที่พกั ค่าจ้างเหมา

บริการรถ ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๒๔

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ๑๒๐,๐๐๐ 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

๔๐ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ๑๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เมืองโดน

๒๕

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

 - แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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 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

๒๖

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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

๔๒ ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ๓,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดย เมืองโดน

สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ

ใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียน

สภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน เช่น ไมโครโฟน

ขาต้ังไมโครโฟน ฟวิส์ สายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟ

หลอดไฟ หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สวติซ์ไฟฟา้

เบรกเกอร์ มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟา้

วงจรสายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวทิยุ

เคร่ืองรับโทรทศัน์ จานรับสัญญาณดาวเทยีมฯลฯ

๒๗

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕



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

๔๓ ค่าวสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อ ๓,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

ใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน เมืองโดน

ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะ

เวลาอันส้ัน เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทนิเนอร์ 

สี แปรงทาสี ค้อน ตะป ูคีม จอบ เสียม ขวาน

ทอ่น้ าและอุปกรณ์ประปา ทอ่ต่างๆ ฯลฯ

๒๘

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๔๔ ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 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

๒๙

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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

เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่ เมืองโดน

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่

ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปล่ียนสภาพไป

ในระยะเวลาอันส้ัน เช่น แผ่นหรือจานบนัทกึ

ข้อมูล อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล

หวัพมิพห์รือแถบพมิพ ์ส าหรับเคร่ืองพมิพ์

คอมพวิเตอร์ ตลับผงหมึก ส าหรับเคร่ืองพมิพ์

แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิบ เมาส์

แผงแปน้ อักขระหรือแปน้พมิพแ์ผ่นกรองแสง

หน่วยประมวลผล ซีดีรอม ไดรฟ ์ฯลฯ

๓๐

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา











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

๔๖ 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

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

โครงการอบต.เคล่ือนที่ เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ เมืองโดน

ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร 

ค่าปา้ยโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๑

 - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

ต าบลเมืองโดน โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเพาะเหด็ต าบล เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๔๙ 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

๓๒

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

 - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



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

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

เมืองโดน โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บา้นต าบล เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

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

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมต าบลเมืองโดน เมืองโดน

เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ 

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๓

 - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบา้นเมืองที่ดี



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 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

๕๓ 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

๓๔

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

ตามโครงการแข่งขันกีฬาต าบลเมืองโดนเกมส์ เมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ 

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๕

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๕๕ 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

๕๖ วนัสงกรานต์ต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๔๐,๐๐๐ อบต. กองการศึกษา /

ตามโครงการวนัสงกรานต์ต าบลเมืองโดน เช่น เมืองโดน

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง ค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๓๖

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๕๗ 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

๓๗

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากศาลปู่ตา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๓๔๙,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

ไปบอ่เกลือ บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากศาลปู่ตา เมืองโดน

ไปบอ่เกลือ บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑

รายละเอียดดังนี้

ถนน คสล. กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ ๖๐๐ ตารางเมตร

๓๘

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๕๙ ก่อสร้างถนน คสล. สายด้านทศิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๒๒๕,๕๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

ตะวนัออกของหมู่บา้น ถนน คสล. สายด้านทศิตะวนัออกของหมู่บา้น เมืองโดน

บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑ บา้นเมืองโดน หมู่ที่ ๑

รายละเอียดดังนี้

ถนน คสล. กวา้ง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

๔๐๐ ตารางเมตร

๓๙

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๖๐ ปรับปรุงถนน คสล. ซอยข้างบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ๖๙,๖๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

นางเลิศ บา้นโนนเมือง หมู่ที่ ๒ ถนน คสล. ซอยข้างบา้นนางเลิศ บา้นโนนเมือง เมืองโดน

หมู่ที่ ๒

รายละเอียดดังนี้

ถนน คสล. กวา้ง ๓ เมตร ยาวรวม ๔๓ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

๑๒๙ ตารางเมตร

๔๐

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

 - 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

๖๑ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบา้นนาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๕๗๑,๗๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

บญุหนมไปสามแยกบา้นเมืองโดน ถนน คสล. สายจากบา้นนายบญุหนมไปสามแยก เมืองโดน

บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓ บา้นเมืองโดน บา้นดอนววั หมู่ที่ ๓

รายละเอียดดังนี้

ถนน คสล. กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

๑,๐๑๖ ตารางเมตร

๔๑

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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 ก่อสร้างผิวจราจรหนิคลุกสายจาก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๓๘๖,๔๐๐ อบต. กองช่าง / / /

บา้นดอนยาวไปบา้นเมืองดู่ ผิวจราจรหนิคลุกสายจากบา้นดอนยาวไปบา้น เมืองโดน

(ต าบลโนนเพด็) บา้นดอนยาว เมืองดู่ (ต าบลโนนเพด็) บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

๔๒

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๖๓ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากหนองแต้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ๔๕๗,๙๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

ไปด้านทศิใต้ (ต่อจากเส้นเดิม) ถนน คสล. สายจากหนองแต้ไปด้านทศิใต้ เมืองโดน

บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ (ต่อจากเส้นเดิม) บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖

รายละเอียดดังนี้

๔๓

พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

๖๔ ปรับปรุงถนน คสล. เส้นทางเข้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ๔๒,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

หมู่บา้น บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ ถนน คสล. เส้นทางเข้าหมู่บา้น บา้นดอนยาว เมืองโดน

หมู่ที่ ๔

รายละเอียดดังนี้

ถนน คสล. กวา้ง ๗ เมตร ยาวรวม ๑๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๗๗ ตารางเมตร

๔๔

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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 ปรับปรุงถนน คสล. เส้นไปถนน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ๔๐๔,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

ลาดยาง บา้นหนองแวง หมู่ที่ ๗ ถนน คสล. เส้นไปถนนลาดยาง บา้นหนองแวง เมืองโดน

หมู่ที่ ๗

รายละเอียดดังนี้

กวา้ง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๘๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

๗๒๐ ตารางเมตร

๔๕

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๖๖ ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบอ่พกัราง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ๑๑๓,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / / / /

ระบายน้ า บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ ฝาตะแกรงเหล็กบอ่พกัรางระบายน้ า เมืองโดน

บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔

รายละเอียดดังนี้

ปรับปรุงฝาตะแกรง เหล็ก จ านวน ๔๓ บอ่

๔๖

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕



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 ปรับปรุงทอ่ส่งน้ าระบบประปาสาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง ๒๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / /

รอบหมู่บา้น บา้นหนองคู หมู่ที่ ๕ ทอ่ส่งน้ าระบบประปาสายรอบหมู่บา้น เมืองโดน

บา้นหนองคู หมู่ที่ ๕

รายละเอียดดังนี้

กวา้ง ๗ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๔๕๕ เมตร พร้อมปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย

ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด

๔๗

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๖๘ ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเพื่อการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๒๐๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง / / / /

ไปนานางประทปี แก้วคูนอก โครงการอุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เมืองโดน

บา้นหนองคู หมู่ที่ ๕ ประทายตามโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า

เพื่อการเกษตรไปนานางประทปี แก้วคูนอก

บา้นหนองคู หมู่ที่ ๕

รายละเอียดดังนี้

ไฟฟา้แรงต่ า จ านวน ๔ ต้น

๔๘

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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 เช่น ค่าวสัดุ ค่าอุกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชา

สัมพนัธ ์ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๔๙

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕



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

๗๐ 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

๕๐

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๗๑ 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

๕๑

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



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 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด /

ชีวภาพ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ เมืองโดน

น้ าหมักชีวภาพ เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ

ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง  ค่าเคร่ืองด่ืม

ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๒

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

แหล่งน้ าภายในต าบลเมืองโดน โครงการก าจัดผักตบชวาและก าจัดวชัพชืใน เมืองโดน

แหล่งน้ าภายในต าบลเมืองโดน

เช่น ค่าวสัดุทางการเกษตร

ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยประชา

สัมพนัธ ์ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการและ

โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

๕๓

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

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

๗๔ ปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๐,๐๐๐ 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

๕๔

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม ๕๐,๐๐๐ 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

๕๕

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



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

เมืองโดน โครงการพฒันาและรักษาส่ิงแวดล้อมต าบล เมืองโดน

เมืองโดน เช่น ค่าวสัดุทางการเกษตร

ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหารวา่ง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ 

ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าปา้ยรณรงค์

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ส าหรับการ

จัดท าโครงการที่จ าเปน็ส าหรับการ

๕๖

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 - ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - แผนงานการเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒







 











 



 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และเพ่ิมเติม   (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๒๗  ก าหนดให้แผนการด าเนินงาน จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  นั้น   

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒน าองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔  
ทั้งนี ้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

  จึงประกาศให้ใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 
(นางสาวดวงใจ   ชมพุทธ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ปฏิบัติราชการแทน 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 


