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องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 



ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๖, ๒๗ และข้อ ๒๘  ได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปี งบประมาณนั้น  แล้ว
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดท าแผนด าเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  ข้ึน  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงของ
องค์การบริหารสว่นต าบลโตนด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕   เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน     
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

หน้ำ 
ส่วนที่  ๑  บทน ำ         ๑ 
 - วัตถุประสงค์         ๑ 
 - ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๑ 
 - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       ๑ 
 

ส่วนที่ ๒  บญัชีโครงกำร/ กิจกรรม       ๒ 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      ๓ 

 - บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ       ๕  
 
 
 
 

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



ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพฒันาและกิจกรรมการพฒันาที่ 

ด าเนินการจรงิทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณนั้น 
๒. เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปงีบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก 

ข้ึนลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
          ๓.  เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน  เพื่อควบคุมการ 
               ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 
          ๔.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแตล่ะปงีบประมาณนั้น ๆ  
 
 

ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิและหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

๒. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนนิงาน แล้วเสนอผู้บรหิารทอ้งถ่ิน 
ประกาศเป็นแผน การด าเนินงาน ทั้งนี้ ใหป้ิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานในแต่ละปงีบประมาณนั้น ๆ 
๒. ท าให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนข้ึน 
๓. ท าให้ผูบ้รหิารสามารถบรหิารงาน  ให้มีประสทิธิภาพเพิม่มากข้ึน 
๔. ท าให้ง่ายต่อการติดตามและควบคุมการด าเนินงานได้อย่างรัดกุม และมปีระสิทธิภาพ 
๕. ท าให้ประชาชนได้ทราบถึงปรมิาณงานโครงการของการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ 
    นั้น ๆ  
๖. ท าให้ทราบทิศทางการด าเนินงาน การพัฒนาและผลงานการพัฒนาด้านต่าง ๆ ชัดเจน 
    ยิ่งขึ้น 

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



  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงกำร /กิจกรรม 



ผด.๐๑

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด ประมำณ งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 12 18.46 9,078,400 30.92 กองช่าง

      1.2  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 1 1.54 30,000 0.10 กองช่าง

รวม 13 20.00 9,108,400 31.03

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

      2.1  แผนงานการเกษตร (00320) 5 7.69 150,000 0.51 กองช่าง/ส านักปลัด

รวม 5 7.69 150,000 0.51

3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

      3.1  แผนงานการศึกษา (00210) 9 13.85 3,453,800 11.76 กองการศึกษาฯ

      3.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 6 9.23 865,000 2.95 กองการศึกษาฯ

รวม 15 23.08 4,318,800 14.71

4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข  และกำรสังคมสงเครำะห์

      4.1  แผนงานสาธารณสุข (00220) 9 13.85 570,000 1.94 ส านักปลัด

      4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 3 4.62 90,000 0.31 ส านักปลัด

รวม 12 18.46 660,000 2.25

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ



ผด.๐๑

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด ประมำณ งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ

5.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

      5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 4 6.15 305,000 1.04 ส านักปลัด/กองคลัง

      5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 3 4.62 0 0.00 ส านักปลัด 

      5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 8 12.31 190,000 0.65 ส านักปลัด 

      5.4  แผนงานงบกลาง (00410) 5 7.69 14,626,000 49.82 ส านักปลัด 

รวม 20 30.77 15,121,000 51.51

รวมท้ังส้ิน 65 100.00 29,358,200 100.00



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ือเป็นค่าอบรมฯ ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 150,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อสม. กลุ่ม

จัดการบ้านเมืองท่ีดี  ด้านเศรษฐกิจชุมชน สตรี  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ

ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ- พัฒนา อบต.โตนด ฯลฯ เช่น ค่าท่ีพัก  ค่าจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด พนักงาน- เหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด

2 โครงการฝึกอบรมครูธรรมจริยธรรมของ เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมจริยธรรมฯ เช่น 50,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล จ้างเหมาอาหาร  ค่าวัสดุ ค่าพาหนะเดินทาง

พนักงานจ้าง  ผู้แทนส่วนราชการและผู้น า ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 

ชุมชน

ผด.๐๒
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

3 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 100,000 อบต.โตนด กองคลัง

 ทรัพย์สิน จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดท าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 5,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฝึกอบรม ฯ เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทยวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

305,000



ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักซ้อมแผนป้องกันและ 30,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย เช่น จ้างเหมาอาหาร ค่า

วัสดุ ค่าพาหนะเดินทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย 25,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

เหตุอุบัติภัย เทศกาลปีใหม่ เทศกาลปีใหม่  เช่น  จ้างเหมาอาหาร ค่าวัสดุ 

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ

3 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติ  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 25,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

เหตุอุบัติภัย เทศกาลสงกรานต์ อุบัติภัย เทศกาลสงกรานต์  เช่น  จ้างเหมา

อาหาร  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าท่ี  ฯลฯ

ผด.๐๒
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 00120



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา 00210

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน 696,800 ศพด.ท้ัง กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา การสอน(รายหัว) ค่าพัฒนาจัดการศึกษาของ สองแห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง  

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวันเด็ก 100,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

แห่งชาติ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมวัน

เด็ก ค่าอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องฯลฯ โดยถัวจ่าย

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าป้าย 50,000 ศพด.ท้ัง กองการศึกษาฯ

ส าคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ สองแห่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา 00210

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าป้าย 20,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลโตนด  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการศึกษา 30,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

นอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  เช่น ค่าจ้างรถ  

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

6 วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ให้แก่ 906,400 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กก็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้แก่เด็ก

อนุบาล – ประถมศึกษาปี  6  ของโรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.)



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา 00210

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7 อุดหนุน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ 193,200 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป .6 ให้แก่

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ 672,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป .6  ให้แก่

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโตนด  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ 785,400 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป .6  ให้แก่

โรงเรียนบ้านโตนด

3,453,800



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 00220

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกัน 100,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ  สารเคมี  น  ามันดีเซล

 น  ามันเบนซิน  ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคและ 100,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ติดต่อ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

3 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคและ 5,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ไม่ติดต่อ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 00220

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรค 5,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

โรคเอดส์ เอดส์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

5 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคท่ี 5,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ท่ีอุบัติขึ นใหม่ อุบัติขึ นใหม่  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

6 ค่าใช้จ่ายโครงการปัญหาการตั งครรภ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปัญหาการตั ง 5,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ป้องกันได้ ครรภ์ป้องกันได้  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 00220

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน 90,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชา-

สัมพันธ์  ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

8 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส ารวจข้อมูล 20,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ขึ นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด จ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

โรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

9 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของ 12 หมู่บ้าน ตาม 240,000 12 หมู่บ้าน ส านักปลัด

ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงาน

สาธารณสุข

สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000  บาท

570,000



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการบ้านท้องถ่ินไทยประชารัฐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ตาม 10,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี โครงการบ้านท้องถ่ินไทยประชารัฐร่วมใจ 

เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ 30,000 12 หมู่บ้าน ส านักงานปลัด

เหลือประชาชนต าบลโตนด ประชาชนต าบลโตนดท่ีได้รับความเดือดร้อน

ท้ัง 12 หมู่บ้าน

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่า 50,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  คนพิการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน

 เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส วิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

90,000

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน 00240

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย 30,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ชุมชน “จังหวัดสะอาด”  องค์การบริหาร ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า

ส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัด อาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ฯลฯ

นครราชสีมา

30,000

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 20,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีการ  ค่าวัสดุ ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าเวที  ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น 20,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีการ ค่าวัสดุ ป้ายประชา -

สัมพันธ์ ค่าเวที  ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ

3 โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม- 20,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

พระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระ- พรรษาฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีการ ค่า

วัสดุปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา- ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเวที ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ

ลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม- 20,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

พระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้า- พรรษาฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีการ ค่า

วัสดุสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเวที ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ

 

5 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องเทิดทูน 10,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

กษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างเคร่ือง

 ด่ืม ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

6 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่า 30,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด อาหาร ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทน

วิทยากร    และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7 โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชา- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่า 50,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ธิปไตย อาหาร ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทน

วิทยากร    และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ

8 โครงการเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครอง 20,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

อ าเภอโนนสูง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอโนนสูง  ตามโครงการการจัดงานรัฐพิธี

และปกป้องสถาบัน และปกป้องสถาบัน

190,000



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแข่งขัน 200,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

 "โตนดเกมส์ " กีฬาประชาชนต าบลโตนด  เช่น  ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับพิธีเปิดงาน  ค่าจัดสถานท่ี  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา  ค่าจ้างจัดท าสนาม  ค่าเช่า

สถานท่ี  ค่าอาหารว่าง น  าแข็งและเคร่ืองด่ืม

ค่าของขวัญของรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบ

แทนกรรมการ  ค่าเบี ยเลี ยงเจ้าหน้าท่ีผู้

ปฏิบัติงาน   ในการจัดการแข่งขันกีฬาสากล 

 และกีฬาพื นบ้านและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ฯลฯ

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 โครงการจัดกิจกรรมในการบวงสรวง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 10,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

 ท้าวสุรนารี เช่น  จ้างเหมาท าอาหาร  , ค่าเช่าชุด 

ค่าเคร่ืองเสียง  ฯลฯ  

3  โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมวัน 5,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

เข้าพรรษา  เช่น ค่าเคร่ืองเสียง  ค่าวัสดุ  เทียน

พรรษา ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

4 โครงการสืบสานกิจกรรมสรงน  าพระและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนิน 50,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

 รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ สืบสานกิจกรรมสรงน  าพระและรดน  าด าหัว

ผู้สูงอายุ  เช่น พิธีรดน  าด าหัวผู้สูงอายุ  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

 ฯลฯ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 100,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

จัดงานวันลอยกระทง  จ่ายเป็นค่าจัดสถานท่ี

เวที แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเคร่ืองเสียง

ค่าดนตรี  เงินรางวัล สายสะพาย ค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าของท่ีระลึกกรรมการ  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

6 โครงการจัดซื อเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองออกก าลังกายกลาง 500000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

กลางแจ้ง แจ้ง จ านวน 16 เคร่ือง พร้อมติดตั ง

865,000



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โดยซ่อมฝ้าเพดาน 320,400 อบต.โตนด กองช่าง

ซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า (แผนพัฒนา ฯ 61-35 หน้า 133)

(ข้อบัญญัติ) (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โตนด ก าหนด)

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โดยก้ันห้องประชุม 119,400 อบต.โตนด กองช่าง

ก้ันห้องประชุมเล็ก เล็ก (แผนพัฒนา ฯ 61-35 หน้า 133)

(ข้อบัญญัติ) (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.โตนด ก าหนด)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 277,000 หมู่ 11 กองช่าง

บ้านนายสอ้ิง - ศาลาประชาคมบ้าน ปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 460 

บ้านโนนด่าน  หมู่ท่ี 11 ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร 

(ข้อบัญญัติ) วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 1 จุด 8

 ท่อน พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการตามแบบ 

จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด) 

แผนพัฒนาฯ 61-65 หน้า 126  ปรากฏตามแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบเหมืองส่งน้ า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร 433,400 หมู่ 4 กองช่าง

 -ถนนมิตรภาพ  หมู่ท่ี 4  หนา 0.15 เมตรหรือปริมาตรพ้ืนผิวจราจรคอนกรีต
 (ข้อบัญญัติ) ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุก

 ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการตามแบบ จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามท่ี

แบบ อบต. ก าหนด) แผนพัฒนาฯ 61-65 ฉบับแก้ไข 

 (ฉบับท่ี 5)  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและ

  การโยธา  งานก่อสร้าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - เหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 226 เมตร 392,700 หมู่ 5 กองช่าง

ซอยบ้านอาจารย์ทองแม้น หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต

บ้านโตนดเก่า หมู่ท่ี 5 ไม่น้อยกว่า 678 ตารางเมตร และลงไหล่ทางหินคลุก

(ข้อบัญญัติ) เฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการตามแบบ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม

ท่ีแบบ อบต.ก าหนด) แผนพัฒนาฯ 61-65 ฉบับเพ่ิมเติม

  (ฉบับท่ี 5)  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรม   

และการโยธา  งานก่อสร้าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 142,700 หมู่ 9 กองช่าง
ซอยบ้านนางจ าปี-สุดซอย  ปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 

 บ้านขาม  หมู่ท่ี 9 ตารางเมตร เสริมดินคันทาง 12 ลูกบาศก์เมตร      

วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด ศก.0.60 เมตร จ านวน 1 
จุด 14 ท่อน และลงไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1
ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด) 
แผนพัฒนาฯ 61-65 ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) ปรากฏ

 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 371,300 หมู่ 12 กองช่าง

ศาลตาปู่ดอนน้อย-ถนนลาดยาง ปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 632 
บ้านไผ่สีทอง หมู่ท่ี 12 ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 

เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 1 จุด
 8 ท่อน พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการตามแบบ 
จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบอบต. ก าหนด) 
แผนพัฒนาฯ 61-65 ฉบับแก้ไข (ฉบับท่ี 5)ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.10 เมตร  707,600 หมู่ 1 กองช่าง

เส้นหน้าโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  ช่วงบ้าน หรือปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 

นางแจ้น-บ้านนางประกอบ ตารางเมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 217 เมตร 

บ้านสะเดาเอน หมู่ 1 หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการตามแบบ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด

ตามท่ีแบบ อบต.ก าหนด) แผนพัฒนาฯ 61-65 ฉบับ

เปล่ียนแปลง(ฉบับท่ี 5) ปรากฏตามแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินถมและลง ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงดินขนาดกว้างเฉล่ีย 5 เมตร  484,700 หมู่ 10 กองช่าง

หินคลุกพร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ  สามแยก ยาว 750 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาตร

บ้านนายอ านวย-เช่ือมถนนมิตรภาพ ดินไม่น้อยกว่า 1,968 ลูกบาศก์เมตร  และลงหินคลุก

บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ท่ี 10 ผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 445

ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการตาม

แบบ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) แผนพัฒนาฯ 61-65 ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)

ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานก่อสร้าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินถมและลง ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงดินขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร  410,200 หมู่ 9 กองช่าง

หินคลุกพร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ เส้นเลียบ ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาตร

เหมือง จากศาลตาปู่ หมู่ 2 บ้านด่าน

ทองหลาง-
ดินไม่น้อยกว่า 1,950 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุก

เช่ือมหมู่ 9 บ้านขาม ผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 366

ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการตาม

แบบ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. 

ก าหนด) แผนพัฒนาฯ 61-65 ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) 

ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกพร้อม ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดกว้าง เฉล่ีย 4 เมตร  317,100 หมู่ 6 กองช่าง

ปรับเกล่ียแต่งเรียบ เลียบเหมืองหนองหัวเรือ ยาว 1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตร

  บ้านโตนด  หมู่ท่ี 6 หินคลุกไม่น้อยกว่า 607 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการตามแบบ จ านวน 1 ป้าย

 (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) แผนพัฒนาฯ 

61-65  ฉบับแก้ไข (ฉบับท่ี 5) ปรากฏตามแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง

12 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร  5,101,900 หมู่ 2-11 กองช่าง

รหัสสายทาง นม.ถ.162-05 บ้านด่าน

ทองหลาง
ยาว 2,450 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 14,700 

เช่ือมต าบลหนองงูเหลือม ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมฯ ปี 2565)

9,078,400



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราช- เพ่ือเป็นค่าด าเนินการปลูกต้นไม้ตามแนว 10,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

เสาวนีย์ พระราชเสาวนีย์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและป่าไม้ 

เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดซ้ือต้นไม้ จ้างเหมา

ท าอาหาร ฯลฯ    

2 โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือเป็นค่าด าเนินการโครงการรักน้ า  รักป่า 10,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

 รักษาแผ่นดิน  เช่น  ค่าป้ายรณรงค์  ค่า

จัดซ้ือต้นไม้ จ้างเหมาท าอาหาร ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนว เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม 20,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน กลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต าบลโตนด ประชาชนต าบลโตนด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าวัสดุ  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานการเกษตร 00320



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานการเกษตร 00320

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม 10,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ- กลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาชนต าบลโตนด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าวัสดุ  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

5 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกก าจัดวัชพืชท่ีกีดขวาง 100,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

ทางน้ าไหล, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเคร่ือง

ด่ืม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

150,000



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานงบกลาง 00410

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี  110700) ต้ังไว้  11,800,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

11,800,000.-บาท เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้มี

สิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  

2 เบ้ียยังชีพผู้คนพิการ เบ้ียยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี  110800)   2,600,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

 ต้ังไว้ 2,650,000.-บาท เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้พิการ 

ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี  110900) 36,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

 ต้ังไว้ 36,000.-บาท เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 

ผด.๐๒

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานงบกลาง 00410

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 เงินสมทบระบบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบกองทุนสวัสดิการ 20,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ต าบลโตนด ชุมชนต าบลโตนด

5 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 170,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ระดับท้องถ่ิน (สปสช.) ในระดับท้องถ่ิน (สปสช.)

14,626,000



 

 

บัญชีครภุัณฑ์ 

 

 

 



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส านักงานปลัด

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 47,200 อบต.โตนด ส านักงานปลัด

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

(ระบบ Inverter)  ขนาด 30,000 บีทียู

(ซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2 ตู้เก็บเอกสาร ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิด 3 ล้ินชัก จ านวน 10,400 อบต.โตนด ส านักงานปลัด

2 หลังๆ ละ 5,200 บาท 

(ซ้ือตามราคาท้องถ่ิน)  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เคร่ืองซักผ้าธรรมดา ค่าจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา แบบอัตโนมัติ 21,000 อบต.โตนด ส านักงานปลัด

ฝาบน ขนาด ไม่ต่ ากว่า 23 กิโลกรัม เป็นรายนอก

มาตรฐานครุภัณฑ์  (จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน)

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 00110

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข้ง จ านวน ๒  19000 อบต.โตนด ส านักงานปลัด

เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท 

 (จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  17,000 อบต.โตนด ส านักงานปลัด

 ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 

 17,000 บาท  (ซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  5,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

ราคาเคร่ือง ละ 2,500 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

 (ซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    

119,600



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา 00210

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 184,400 อบต.โตนด กองการศึกษาฯ

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

(ระบบ Inverter)  ขนาด 36,000 บีทียู

(ซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ราคาเคร่ืองละ 46,100 บาท จ านวน 4 เคร่ือง

  เป็นเงิน 184,400 บาท  เพ่ือติดต้ังในศูนย์ -

พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตนด และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านด่านทองหลาง แห่งละ 2 เคร่ือง  

184,400

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 00220

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1 เคร่ืองช่ังน ้ำหนักดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองช่ังน ้ำหนักดิจิตอลพร้อมท่ีวัด 20,000 อบต.โตนด ส ำนักปลัด

ส่วนสูง จ ำนวน 1 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บำท 

 (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์) 

2 เคร่ืองช่ังน ้ำหนักเด็กอ่อน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองช่ังน ้ำหนักเด็กอ่อนแบบดิจิตอล 5,000 อบต.โตนด ส ำนักปลัด

จ ำนวน 1 เคร่ืองๆ ละ 5,000 บำท 

 (จัดซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน) 

3 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตชนิด 70,000 อบต.โตนด ส ำนักปลัด

แบบสอดแขน อัตโนมัติแบบสอดแขน จ ำนวน 1 เคร่ืองๆ ละ 

70,000 บำท  (จัดซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน) 

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 00220

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟำเรท ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟำเรท จ ำนวน 5,000 อบต.โตนด ส ำนักปลัด

  2 เคร่ืองๆละ 2,500 บำท

 (ซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน)

5 สเตทโตสโคป ค่ำจัดซ้ือสเต็ตโทสโคป (หูฟังทำงกำรแพทย์) 3,000 อบต.โตนด ส ำนักปลัด

 จ ำนวน 1 อันๆ ละ 3,000 บำท

 (ซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เคร่ืองซักผ้ำธรรมดำ ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้ำแบบธรรมดำแบบอัตโนมัติ 8,900 อบต.โตนด ส ำนักงำนปลัด

ฝำบน ขนำด ไม่ต่ ำกว่ำ 10 กิโลกรัม เป็นรำยนอก

มำตรฐำนครุภัณฑ์  (จัดซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน)



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสาธารณสุข 00220

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 ตู้เย็น ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตู้เย็นขนำด 7 คิวบิกฟุต 8,500 อบต.โตนด ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน 1 หลังๆ ละ 8,500 บำท

(ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์)

120,400



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 500,000 อบต.โตนด กองกำรศึกษำฯ

จ ำนวน 16 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง เพ่ือไว้บริกำร

ประชำชน ติดต้ังภำยในเขตพ้ืนท่ีต ำบลโตนด

 (จัดซ้ือตำมรำคำท้องถ่ิน) 

500,000

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานการพาณิชย์ 00330  งานกิจการประปา 00332

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้้าหอยโข่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้้าหอยโข่ง ขนาด 80,000 อบต.โตนด กิจการประปา

ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  ราคาเคร่ืองละ 20,000

 บาท จ้านวน 4 เคร่ือง เป็นเงินท้ังส้ิน 80,000

 บาท   (จัดหาตามราคาท้องตลาด)   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1 ค่าจัดซ้ือตู้ส้าหรับควบคุมไฟฟ้า ส้าหรับใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ส้าหรับควบคุมไฟฟ้า 18,000 อบต.โตนด กิจการประปา

กับป๊ัมน้้าหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ส้าหรับใช้กับป๊ัมน้้าหอยโข่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า

 3 แรงม้า  ราคาเคร่ืองละ 9,000 บาท  จ้านวน

2 ตู้ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  18,000 บาท

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานการพาณิชย์ 00330  งานกิจการประปา 00332

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 ค่าจัดซ้ือตู้ส้าหรับควบคุมไฟฟ้า ส้าหรับใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ส้าหรับควบคุมไฟฟ้า 9,000 อบต.โตนด กิจการประปา

กับป๊ัมน้้าหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ส้าหรับใช้กับป๊ัมน้้าหอยโข่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า

 2 แรงม้า  ราคาเคร่ืองละ 9,000 บาท  จ้านวน

1 ตู้ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  9,000 บาท

(จัดหาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน จ่ายได้ 10,500 อบต.โตนด กิจการประปา

ไม่น้อยกว่า 12 ลิตรต่อช่ัวโมง แรงดัน 1-4 บาร์ 

ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ จ้านวน 1 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 10,500 บาท  

 (จัดหาตามราคาท้องตลาด)

117,500



 
 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 


