
 ต ำบลน่ำอยู่   พัฒนำอย่ำงยั่งยืน   
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๖, ๒๗ และข้อ ๒๘  ได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น  แล้วให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
ของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ขึ้น  
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔   เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น     
 
 
 
 

       นายสุรเทพ   ปั่นกลาง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่  ๑  บทน า         ๑ 
 - วัตถุประสงค์         ๑ 
 - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๑ 
 - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       ๑ 
 

ส่วนที่ ๒  บัญชีโครงการ/ กิจกรรม       ๒ 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      ๓ 

 - บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ       ๕  
 
 
 
 

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



ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ 

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 
นั้น 

๒. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก 
ขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 

          ๓.  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ 
               ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
          ๔.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ  
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผน การด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๑. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ 
๒. ท าให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้น 
๓. ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงาน  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
๔. ท าให้ง่ายต่อการติดตามและควบคุมการด าเนินงานได้อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ 
๕. ท าให้ประชาชนได้ทราบถึงปริมาณงานโครงการของการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ 
    นั้น ๆ  
๖. ท าให้ทราบทิศทางการด าเนินงาน การพัฒนาและผลงานการพัฒนาด้านต่าง ๆ ชัดเจน 
    ยิ่งขึ้น 

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



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัญชโีครงการ /กจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ผด.๐๑ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 7 10.45 3,253,400 11.83 กองช่าง 

      1.2  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 3 4.48 240,000 0.87 กองช่าง 

รวม 10 14.93 3,493,400 12.71   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม           

      2.1  แผนงานการเกษตร (00320) 7 10.45 1,116,000 4.06 กองช่าง/ส านักปลัด 

รวม 7 10.45 1,116,000 4.06   
3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ            

      3.1  แผนงานการศึกษา (00210) 9 13.43 3,554,400 12.93 กองการศึกษาฯ 

      3.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 5 7.46 365,000 1.33 กองการศึกษาฯ 

รวม 14 20.90 3,919,400 14.26   

 
 



 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานด าเนินการ 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์           

      4.1  แผนงานสาธารณสุข (00220) 9 13.43 475,000 1.73 ส านักปลดั 

      4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 3 4.48 90,000 0.33 ส านักปลดั 

รวม 12 17.91 565,000 2.06   

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี           

      5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 3 4.48 380,000 1.38 ส านักปลดั/กองคลัง 

      5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 5 7.46 3,180,000 11.57 ส านักปลดั  

      5.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 11 16.42 160,000 0.58 ส านักปลดั  

      5.4  แผนงานงบกลาง (00410) 5 7.46 14,676,000 53.39 ส านักปลดั  

            

รวม 24 35.82 18,396,000 66.92   

รวมทั้งสิ้น 67 100.00 27,489,800 100.00   

 
 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ด้านเศรษฐกิจชุมชนของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ-
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
พนักงาน-ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด 

เพื่อเป็นค่าอบรมฯ ของคณะผู้บรหิาร 
ส.อบต.พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง อสม. กลุ่มสตร ี ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการพฒันา 
อบต.โตนด ฯลฯ เช่น ค่าที่พัก  
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 

250,000 อบต.โตนด ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารส.อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างผู้แทนส่วนราชการและ
ผู้น าชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมจริยธรรมฯ 
เช่น จ้างเหมาอาหาร  ค่าวัสดุ ค่า
พาหนะเดินทางป้ายประชาสมัพันธ์  
ฯลฯ 

10,000 อบต.โตนด ส านักปลดั             

3 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน เช่นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจดัท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

120,000 อบต.โตนด กองคลัง             

 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซักซ้อมแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั เช่น จ้างเหมา
อาหาร ค่าวัสด ุค่าพาหนะเดินทาง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ 

30,000 
 

อบต.โตนด ส านักปลดั             

2 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุอุบัตภิัย เทศกาลปีใหม ่  

เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัยเทศกาลปีใหม ่ เช่น  จ้างเหมา
อาหาร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ 

25,000 
 

อบต.โตนด ส านักปลดั             

3 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุอุบัตภิัย เทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัย เทศกาลสงกรานต ์ เช่น  จ้าง
เหมาอาหาร  ค่าวัสด ุ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี  ฯลฯ 

25,000 
 

อบต.โตนด ส านักปลดั             

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิาร
จิตอาสาภัยพิบัต ิเช่น จ้างเหมา อาหาร 
ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ี  ฯลฯ 

100,000 
 

อบต.โตนด ส านักปลดั             

5 โครงการจดัจัดซื้อรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
ขนาด8,000 ลิตร จ านวน 1 คัน (ซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น) 

3,000,000 
 

อบต.โตนด ส านักปลดั             

 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  แผนงานการศึกษา 00210 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่า
พัฒนาจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโตนด และศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
บ้านด่านทองหลาง   

674,400 
 

ศพด.ทั้ง 
สองแห่ง 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

            

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
วันเด็กแห่งชาต ิ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมวันเด็ก ค่าอุปกรณ ์ค่า
ของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ โดยถัวจ่าย   

100,000 
 

ต าบลโตนด กอง
การศึกษาฯ 
 

            

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และวันส าคัญตา่งๆ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดืม่  
ค่าป้าย ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ  

50,000 
 

ศพด.ทั้ง 
สองแห่ง 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

            

4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
โตนด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดืม่  
ค่าป้าย ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ  

20,000 
 

ต าบลโตนด กอง
การศึกษาฯ 
 

            

5 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรยีน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกโรงเรียน  เช่น 
ค่าจ้างรถ  ค่าอาหารเครื่องดื่ม  ค่าวัสด ุ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

30,000 
 

ต าบลโตนด กอง
การศึกษาฯ 
 

            

 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  แผนงานการศึกษา 00210 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
นักเรียน  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม (นม)  
ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ให้แก่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปี  6  
ของโรงเรียนสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

1,000,000 
 

ต าบลโตนด กอง
การศึกษาฯ 
 

            

7 อุดหนุน โรงเรยีนบ้านด่านเกวียน  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล – 
ป .6 ให้แก่  โรงเรยีนบ้านด่านเกวียน 

228,000 
 

ต าบลโตนด กอง
การศึกษาฯ 
 

            

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดา่น
ทองหลาง   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล – 
ป .6 ให้แก่  โรงเรยีนบ้านด่าน
ทองหลาง   

704,000 
 

ต าบลโตนด กอง
การศึกษาฯ 
 

            

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโตนด   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล – 
ป .6 ให้แก่  โรงเรยีนบ้านโตนด   

748,000 
 

ต าบลโตนด กอง
การศึกษาฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์  
  แผนงานสาธารณสุข 00220 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงคป์้องกัน
ไข้เลือดออก  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าตอบแทน  ค่าวัสด ุ สารเคม ี น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน  ฯลฯ 

100,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

2 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงคป์้องกัน
โรคตดิต่อ เช่น ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเวชภณัฑ์ ฯลฯ 

5,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

3 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไมต่ิดต่อ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงคป์้องกันโรคไม่
ติดต่อ เช่น ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ค่าตอบแทน
บุคลากรทางการแพทย ์ ค่าอาหารเครื่องดืม่ 
ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ 

5,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

4 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงคป์้องกันโรค
เอดส์เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
บุคลากรทางการแพทย ์ ค่าอาหารเครื่องดืม่ ค่า
วัสดุ ค่าเวชภณัฑ์ ฯลฯ 

5,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

5 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคที่อุบัติขึ้นใหม ่
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงคป์้องกันโรคที่
อุบัติขึ้นใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเวชภณัฑ์ ฯลฯ 

5,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

 
 
             



                 ผด.02 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์  
  แผนงานสาธารณสุข 00220 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการปญัหา
การตั้งครรภ์ป้องกันได ้
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปญัหาการ
ตั้งครรภ์ป้องกันได้ เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าตอบแทน  ค่าวัสด ุ สารเคม ี น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน  ฯลฯ 

5,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าตอบแทนบุคลากรทาง
การแพทย์  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า
เวชภัณฑ์ ฯลฯ 

90,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

8 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์ และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส ารวจข้อมูล 
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสตัว์ ฯลฯ 

20,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

9 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของ 12 หมู่บ้าน 
ตามโครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงาน
สาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000  บาท 

240,000 
 

12 หมู่บ้าน 
 
 

ส านักปลดั             

 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์  
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ตาม 
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารฐัร่วมใจ  
เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน ี 
 

10,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติงานร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนต าบล
โตนด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนต าบลโตนดทีไ่ด้รับ
ความเดือดร้อน  ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
 

30,000 
 

12 หมู่บ้าน ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ 
คนพิการ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่า 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าตอบแทน 
วิทยากร และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
 

50,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชมุชน 00240 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
สาขา   อ าเภอโนนสูง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ  ระบบสายพาด
ดับในเขตพื้นที่ต าบลโตนด  ติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้าทัง้ 12 
หมู่บ้าน ฯลฯ 

200,000 
 

12 หมู่บ้าน กองช่าง             

2 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด”  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอ
โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวทิยากร 
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ 

30,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

3 ค่าใช้จ่ายโครงการบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนต าบลโตนด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่า
ป้ายเพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าป้าย  อาหารเครื่องดื่ม ค่าวสัดุ ฯลฯ 
 

10,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1 โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธี
การ  ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
เวท ี ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ   

20,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

2 โครงการจดักิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธี
การ  ค่าวัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
เวท ี ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ   

20,000 ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

3 โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ  พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาฯ  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พิธีการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเวที  
ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ   

20,000 ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

4 โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาฯ  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พิธีการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเวที  
ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ   

20,000 ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

5 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริยส์ร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้อง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริยส์รา้ง
ความปรองดองสมานฉันท์ โดยจ่ายเป็น 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

10,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 6 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร   
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ   

30,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

5,000 ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

8 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน เชน่ 
ค่าจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสด ุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

5,000 ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

9 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมศูนยย์ุติธรรมชุมชน เช่น ค่า
จัดอาหารว่างเครื่องดื่มค่าวสัดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

5,000 ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

10 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบรูณาการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

5,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 11 โครงการเงินอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอโนนสูง  ตาม
โครงการการจัดงานรัฐพิธีและ
ปกป้องสถาบัน  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง  อ าเภอโนนสูง  ตาม
โครงการการจัดงานรัฐพิธีและ
ปกป้องสถาบัน 
 
 

20,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 00260 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด "โตนดเกมส ์"  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
แข่งขันกีฬาประชาชนต าบลโตนด  เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดงาน ค่าจัดสถานท่ี  
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา  ค่าจ้างจัดท าสนาม  
ค่าเช่าสถานท่ี  ค่าอาหารว่าง น้ าแข็งและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าชุด
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน   ในการจัดการ
แข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้านและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

200,000 
 

ต าบลโตนด 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดักิจกรรมในการ
บวงสรวงท้าวสุรนาร ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
กิจกรรม เช่น  จ้างเหมาท าอาหาร  , ค่า
เช่าชุด ค่าเครื่องเสียง  ฯลฯ   

10,000 
 

ต าบลโตนด 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินกจิกรรม
วันเข้าพรรษา  เช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสด ุ 
เทียนพรรษา ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

5,000 
 

ต าบลโตนด 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสืบสานกจิกรรมสรงน้ า
พระและรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ด าเนินสืบสานกิจกรรมสรงน้ าพระและรด
น้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ เช่น พิธีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ  

50,000 ต าบลโตนด 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 00260 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 5 โครงการจดังานวันลอยกระทง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการจดังานวันลอยกระทง  จ่ายเป็น
ค่าจัดสถานท่ีเวที แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าเครื่องเสียงค่าดนตร ี เงินรางวัล 
สายสะพาย  ค่าตอบแทนกรรมการ      
ค่าของที่ระลึกกรรมการ  ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
 

100,000 
 

ต าบลโตนด 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร

อเนกประสงค์ (ข้อบัญญัติ) 
ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
(รายละเอียด ) ตามแบบท่ี อบต.โตนด 
ก าหนด) 

171,100 
 
 

อบต. 
 

กองช่าง 
 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วง 
บ้านนายสอิ้ง - ศาลาประชาคม
บ้านบ้านโนนด่าน  หมู่ที่ 11 
(ข้อบัญญัติ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาณผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร และไหล่ทางทางหินคลุก
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจัดท าและ
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

296,000 
 

หมู่ 11 
 

กองช่าง 
 

            

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบ
เหมืองส่งน้ า-ถนนมิตรภาพ  หมู่ที่ 
4  (ข้อบัญญัติ) 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร  
 หนา 0.15 เมตรหรือปริมาตรพื้นผิว
จราจรคอนกรีต ไม่น้อยว่า 500 ตาราง
เมตร และไหล่ทางหินคลุก  
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจัดท าและ
ติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ จ านวน 
1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
โตนด ก าหนด)  

293,000 
 

หมู่ 4 
 

กองช่าง 
 

            

 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ช่วงบ้านนายบุญ – 
ถนนลาดยาง บ้านดา่นเกวียน 
หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร ยาว100 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 500 ตาราง เมตร และไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจดัท าและ
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

293,000 
 

หมู่ 3 
 

กองช่าง 
 

            

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกช่วงสระหนองปุ๊ก 
เรียบเหมืองบ้านขาม ถึงบ้าน
ด่านทองหลาง  หมู่ที ่2 
(ข้อบัญญัติ) 

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.08 เมตร หรือปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดท า
และตดิตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

456,000 
 

หมู่ 9 
 

กองช่าง 
 

            

6 
 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเลียบเหมืองหนองหว้า-
บ้านขาม บ้านโตนด  หมู่ที่ 7 
(ข้อบัญญัติ) 

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.08 เมตร หรือปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดท า
และตดิตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

456,000 
 

หมู่ 7 
 

กองช่าง 
 

            

 
 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการเสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงสาม
แยกด่านเกวียน-วัดบ้าน
โตนด หมู่ที่ 6 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 
 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว  560 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว  372 เมตร  
ความยาวรวม 932 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 4,660 ตารางเมตร  
 

1,288,300 
 

หมู่ 3 
 

กองช่าง 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสีมา 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 00320 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระ

ราชเสาวนีย ์
เพื่อเป็นค่าด าเนินการปลูกต้นไม้ตาม
แนวพระราชเสาวนีย์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและป่าไม ้เช่น ค่าป้าย
รณรงค์ ค่าจัดซื้อต้นไม้ จ้างเหมา 
เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดซื้อต้นไม้ 
จ้างเหมา 

10,000 
 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

2 โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อเป็นค่าด าเนินการโครงการรักน้ า  
รักป่ารักษาแผ่นดิน  เช่น  ค่าป้าย
รณรงค ์ ค่าจัดซื้อต้นไม้ จ้างเหมา
ท าอาหาร ฯลฯ 

10,000 
 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนต าบลโตนด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมกลุม่อาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนต าบล
โตนด เช่น ค่าสมนาคณุวิทยากร   
ค่าวัสด ุ ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ฯลฯ  

20,000 
 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมกลุม่อาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนต าบล
โตนด เช่น ค่าสมนาคณุวิทยากร   
ค่าวัสด ุ ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ฯลฯ  

10,000 
 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนงานการเกษตร 00320 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการขุดลอกสระประปา
บ้านโตนด หมู่ที่ 6  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกสระประปาบ้านโตนด 
หมู่ที่ 6 
จุดที่ 1  ขุดลอกกว้าง 20 เมตร ยาว 87 เมตร  
จุดที่ 2  ขุดลอกกว้าง 45 เมตร ยาว 120 
เมตร ลึก เฉลี่ยจากก้นสระ 1.50 เมตร ลาด
เอียง  1:1:5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,136   ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

474,000 
 

หมู่ที่ 6 
 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

 

            

6 
 

โครงการขุดลอกสระประปา
บ้าน สะเดาเอน 
 

ขุดลอกสระประปาสะเดาบ้านเอน กว้าง 70 
เมตร ยาว 25 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 6 เมตร ลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า
10,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจดัท าและตดิตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

492,000 
 

หมู่ 1,10 
 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

 

            

7 โครงการคลองสวยน้ าใส 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกก าจดัวัชพืชที่กีดขวาง 
ทางน้ าไหล, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ฯลฯ 

100,000 
 

อบต.โตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

 
 
 
 



                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานงบกลาง 00410 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหสับัญช ี 
110700) ตั้งไว ้11,800,000 บาท เพื่อ
จ่ายให้แก่ผูสู้งอาย ุผู้มสีิทธิไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   

11,,000 
 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้คนพิการ 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัสบญัช ี 
110800) ตั้งไว ้2,650,000 บาท  เพื่อ
จ่ายให้แก่ผู้พิการ ผู้มสีิทธิไดร้ับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   

2,650,000 
 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์(รหัสบัญช ี 
110900) ตั้งไว ้36,000.-บาท เพื่อจ่าย
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์ผู้มีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  

36,000 
 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

4 เงินสมทบระบบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลโตนด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลโตนด 

20,000 
 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

5 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ 
(สปสช.) 

170,000 
 

ต าบลโตนด 
 

ส านักปลดั 
 

            

 
 
 
 



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 
 
 

ส านักงานปลัด 
ครุภัณฑ์ส านกังาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

 
 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าตดิตั้ง) แบบตั้งพืน้
หรือแบบแขวน(ระบบ Inverter)  
ขนาด 36,000 บีทียู (ซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

 
 

55,400 
 
 

 
 
อบต.โตนด 
 

 
 

ส านักปลดั 
 

            

2 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
 

ค่าจัดซื้อโต๊ะพบัอเนกประสงค์ ขนาด
ยาว 180 เซนติเมตร กว้าง 45 
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  
จ านวน 30 ตัว ราคาตัวละ 2,000 
บาท  (ซื้อตามราคาท้องถิ่น)   

60,000 
 
 

อบต.โตนด ส านักปลดั 
 

            

 
1 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One   
 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่องๆละ 17,000 บาท  (ซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)   

 
17,000 

 
 

 
อบต.โตนด 

 
ส านักปลดั 

 

            

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
 800 VA ราคาเครื่อง ละ 2,500 บาท 
 จ านวน 1 เครื่อง 
(ซื้อตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)     

2,500 
 
 
 

อบต.โตนด ส านักปลดั 
 

            

 
 



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 
 
 

กองคลัง 
ครุภัณฑ์ส านกังาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 
ส านักงาน* (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 
 

 
 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบั
งานส านักงาน  จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท  (ซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)   

 
 

34,000 
 
 

 
 
อบต.โตนด 

 
 

กองคลัง 
 

            

2 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
 800 VA ราคาเครื่อง ละ 2,500 บาท 
 จ านวน 1 เครื่อง 
(ซื้อตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)     

5,000 
 
 

อบต.โตนด กองคลัง 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 
 
 

 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการจดัซื้อรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 
 

 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร 
จ านวน 1 คัน 
 
 

 
 

3,000,000 
 
 

 
 
อบต.โตนด 
 

 
 

ส านักปลดั 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  แผนงานการศึกษา 00210 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 
 
 

ครุภัณฑ์ส านกังาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 
ส านักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า19 นิ้ว) 
 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบั
งานส านักงาน จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท  (ซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)   

 
17,000 

 
 

 
อบต.โตนด 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 

            

 
1 

ครุภัณฑ์ส านกังาน 
ช้ันวางกระเป๋าและเครื่องนอน 
 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อช้ันวางกระเป๋า
และวางเครื่องนอน  จ านวน 8 หลังๆ 
ละ 5,500 บาท (ซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

 
44,000 

 
 

 
อบต.โตนด 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 

            

2 ช้ันวางอเนกประสงค ์ชนิด 3 ช่อง   
คละส ี
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อช้ันวาง
อเนกประสงค์ ชนิด 3 ช่อง คละสี 
จ านวน 10 หลังๆ ละ1,000 บาท (ซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น) 

 
10,000 

 
 

 
อบต.โตนด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 ช้ันอเนกประสงคไ์ม้อัด ชนิด 6 
ช่อง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อช้ันอเนกประสงค์
ไม้อัด ชนิด 6 ช่อง จ านวน 2 หลังๆ 
ละ 2,000  บาท (ซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

4,000 
 
 
 

อบต.โตนด กอง
การศึกษาฯ 

 

            

4 ตู้เหล็ก ชนิด 4 ลิ้นชัก (มอก.) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก ชนิด 4 
ลิ้นชัก (มอก.) จ านวน 1 หลังๆละ 
7,000 บาท (ซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

14,000 
 

อบต.โตนด กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  แผนงานการศึกษา 00210 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 
 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
(มอก.)  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
เอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.)จ านวน 
1 หลังๆละ 5,500 บาท (ซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

5,500 
 
 

อบต.โตนด กอง
การศึกษาฯ 

 

            

6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
เอกสาร ชนิด 40 ช่อง จ านวน 2 
หลังๆละ 5,000 บาท  (ซื้อตามราคา
ท้องถิ่น) 

10,000 
 
 

อบต.โตนด กอง
การศึกษาฯ 

 

            

7 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ื 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะพร้อมเกา้อี้  
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 5,500 บาท  
(ซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

11,000 
 
 

อบต.โตนด กอง
การศึกษาฯ 

 

            

8 โต๊ะพับ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะพับ จ านวน 
8 ตัวๆละ 1,000 บาท   (ซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น) 

8,000 
 
 

อบต.โตนด กอง
การศึกษาฯ 

 

            

9 บอร์ดจัดกิจกรรมไม ้4 พับ มีขาตั้ง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อบอรด์จัด
กิจกรรมไม้  4 พับ จ านวน 4 อันๆ 
ละ 2,000 บาท  (ซื้อตามราคา
ท้องถิ่น) 

8,000 
 

อบต.โตนด กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  แผนงานการศึกษา 00210 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 
 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรท 
 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอิน
ฟาเรท จ านวน 2 เครื่องๆละ 
2,500 บาท(ซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

 
5,000 

 

 
อบต.โตนด 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 

            

 
1 

ครุภัณฑ์ส ารวจ 
บัดไดอลูมิเนยีมหุ้มไฟเบอร์กลาส 7
ขั้น 
 

 
เพื่อจัดซื้อบันไดอลูมเินียมหุม้ไฟ
เบอร์กลาส 7 ขั้น จ านวน 1 อันๆ
ละ 3000 
 
 

 
3,000 

 

 
อบต.โตนด 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 

            



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  แผนงานการศึกษา 00210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 
 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรท 
 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอิน
ฟาเรท จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 
บาท(ซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

 
5,000 

 

 
อบต.โตนด 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 

            



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
  แผนงานสาธารณสุข 00220 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 
 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรท 
 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรท 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท 
(ซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

 
5,000 

 

 
อบต.โตนด 

 
ส านักปลดั 

 

            



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานการพาณิชย์ 00330  งานกิจการประปา 00332 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
 
1 
 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าหอยโข่ง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า                   
 

 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปั๊มน้ า
หอยโข่ง ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
ราคาเครื่องละ 34,000 บาท 
บาท จ านวน 1 เครื่อง  (จัดหาตาม
ราคาท้องตลาด)    

 
 

5,500 
 
 

 
 
อบต.โตนด 

 
 

กิจการ
ประปา 

 

            

2 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าหอยโข่ง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า                   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปั๊มน้ า
หอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  
ราคาเครื่องละ 21,300 บาท จ านวน 
2 เครื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 42,600บาท   
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)    

10,000 
 
 

อบต.โตนด กิจการ
ประปา 

            

3 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าหอยโข่ง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า                   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปั๊มน้ า
หอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  
ราคาเครื่องละ 16,500 บาท จ านวน 
1 เครื่อง (จัดหาตามราคาท้องตลาด) 

11,000 
 
 

อบต.โตนด กิจการ
ประปา 

            

 

 
 
 



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานการพาณิชย์ 00330  งานกิจการประปา 00332 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
1 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
ค่าจัดซื้อตูส้ าหรับควบคุมไฟฟ้า 
ส าหรับใช้กับปั๊มน้ าหอยโข่ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  
 
 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูส้ าหรับ
ควบคุมไฟฟ้า ส าหรับใช้กับปั๊มน้ า
หอยโข่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  
ราคาเครื่องละ 9,500 บาท  จ านวน 
1 ตู้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  9,500 บาท 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)  

 
9,500 

 
 

 
อบต.โตนด 

 
กิจการ
ประปา 

 

            

2 ค่าจัดซื้อตูส้ าหรับควบคุมไฟฟ้า 
ส าหรับใช้กับปั๊มน้ าหอยโข่ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูส้ าหรับ
ควบคุมไฟฟ้า ส าหรับใช้กับปั๊มน้ า
หอยโข่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  
ราคาเครื่องละ 9,000 บาท  จ านวน 
1 ตู้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  9,000 บาท 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)  

9,000 
 
 

อบต.โตนด กิจการ
ประปา 

            

3 ค่าจัดซื้อตูส้ าหรับควบคุมไฟฟ้า 
ส าหรับใช้กับปั๊มน้ าหอยโข่ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูส้ าหรับ
ควบคุมไฟฟ้า ส าหรับใช้กับปั๊มน้ า
หอยโข่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  
ราคาเครื่องละ 9,000 บาท  จ านวน 
1 ตู้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  9,000 บาท 
(จัดหาตามราคาท้องตลาด)  

9,000 
 
 

อบต.โตนด กิจการ
ประปา 

            

 

 
                  



                 ผด.02/1 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานการพาณิชย์ 00330  งานกิจการประปา 00332 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
 
1 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลาย
คลอรีน  
 
 

 
 
ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลาย
คลอรีน จ่ายไดไ้ม่น้อยกว่า 12 ลิตร
ต่อช่ัวโมง แรงดัน 1-4 บาร์ ไฟฟ้า 1 
เฟส 220 โวลท์ จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 10,500 บาท   
(จัดหาตามราคาท้องตลาด) 

 
 

10,500 
 
 

 
 
อบต.โตนด 

 
 

กิจการ
ประปา 

 

            

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


