
 

 

 

แผนการด าเนินงาน 
 

ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 ต ำบลน่ำอยู่   พัฒนำอย่ำงยั่งยืน   



ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๖, ๒๗ และข้อ ๒๘  ได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น  แล้ว
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  ขึ้น  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕   เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น     
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

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

ส่วนที่ ๒  บัญชีโครงกำร/ กิจกรรม       ๒ 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      ๓ 

 - บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ       ๕  
 
 
 
 

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



ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ 

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
๒. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก 

ขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
          ๓.  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ 
               ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
          ๔.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ  
 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
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 
บัญชโีครงกำร /กจิกรรม 



ผด.๐๑

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด ประมำณ งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 25 30.49 9,626,800 31.46 กองช่าง

      1.2  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 3 3.66 210,000 0.69 กองช่าง

      1.3  แผนงานการพาณิชย์ (00330) 3 3.66 792,800 2.59 กิจการประปา/กองช่าง

รวม 31 37.80 10,629,600 34.74

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

      2.1  แผนงานการเกษตร (00320) 5 6.10 180,000 0.59 กองช่าง/ส านักปลัด

รวม 5 6.10 180,000 0.59

3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

      3.1  แผนงานการศึกษา (00210) 9 10.98 3,252,643 10.63 กองการศึกษาฯ

      3.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 6 7.32 375,000 1.23 กองการศึกษาฯ

รวม 15 18.29 3,627,643 11.86

4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข  และกำรสังคมสงเครำะห์

      4.1  แผนงานสาธารณสุข (00220) 7 8.54 475,000 1.55 ส านักปลัด

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

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. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ

      4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 2 2.44 80,000 0.26 ส านักปลัด

รวม 9 10.98 555,000 1.81

5.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

      5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 4 4.88 260,000 0.85 ส านักปลัด/กองคลัง

      5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 5 6.10 298,700 0.98 ส านักปลัด 

      5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 9 10.98 250,000 0.82 ส านักปลัด 

      5.4  แผนงานงบกลาง (00410) 4 4.88 14,795,000 48.36 ส านักปลัด 

รวม 22 26.83 15,603,700 51.00

รวมท้ังส้ิน 82 100.00 30,595,943 100.00



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.

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ือเป็นค่าอบรมฯ ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 200,000 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 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมจริยธรรมฯ เช่น 5,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล จ้างเหมาอาหาร  ค่าวัสดุ ค่าพาหนะเดินทาง

พนักงานจ้าง  ผู้แทนส่วนราชการและผู้น า ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 

ชุมชน

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

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฝึกอบรม ฯ เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทยวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

4 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 อบต.โตนด กองคลัง

 ทรัพย์สิน จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดท าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

260,000

ผด.๐๒
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล ำดับ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร 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.

1 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักซ้อมแผนป้องกันและ 30,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย เช่น จ้างเหมาอาหาร ค่า

วัสดุ ค่าพาหนะเดินทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย 25,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

เทศกาลปีใหม่ เทศกาลปีใหม่  เช่น  จ้างเหมาอาหาร ค่าวัสดุ 

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 25,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

เทศกาลสงกรานต์ อุบัติภัย เทศกาลสงกรานต์  เช่น  จ้างเหมา

อาหาร  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าท่ี  ฯลฯ

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดอาหาร 200,000 อบต.โตนด ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดต้ัง) อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ,ป้าย

ประชาสัมพันธ์, ชุดเคร่ืองแบบ อปพร. ฯลฯ

 

280,000

ผด.๐๒
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 00120



เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566

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.

1 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนภำรกิจด้ำน (5.1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนำดเล็ก 18,700 อบต.โตนด ส ำนักปลัด

กำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำขององค์กร คือ อปท.ท่ีมีเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กำรบริหำร

ส่วน

ต้ังแต่ 1-49,999 ไร่ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ

ต ำบลโตนด อ ำเภอโนนสูง จังหวัด

นครรำชสีมำ

เป็นชุดครุภัณฑ์ส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมใน

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ

วงเงิน 18,700 บำท ประกอบด้วยไม้ตบ จ ำนวน

8 อัน,ลำโค่ จ ำนวน 2 อัน,ถังน้ ำ จ ำนวน 3 อัน

และเคร่ืองเป่ำลม จ ำนวน 2 เคร่ือง

ตำมหนังสือท่ี มท 0810.8/ว 2417 ลงวันท่ี

9 สิงหำคม 2565

18,700

 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120



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.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน 638,000 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 30,000 ศพด.ท้ัง กองการศึกษาฯ

ส าคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ สองแห่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กในพ้ืนท่ีต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าป้าย 20,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

โตนด  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการศึกษา 30,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  เช่น ค่าจ้างรถ  

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

6 วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ให้แก่ 868,043 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กก็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้แก่เด็ก

อนุบาล – ประถมศึกษาปี  6  ของโรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.)



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.

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

7 อุดหนุน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ 168,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป .6 ให้แก่

โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ 596,400 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป .6  ให้แก่

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโตนด  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ 802,200 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวันเด็กอนุบาล – ป .6  ให้แก่

โรงเรียนบ้านโตนด

3,252,643



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.

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกัน 100,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ  สารเคมี  น  ามันดีเซล

 น  ามันเบนซิน  ฯลฯ

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคและ 10,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

 ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคและ 5,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

 ป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคท่ีอุบัติขึ นใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคท่ี 10,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

 อุบัติขึ นใหม่  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์  ค่าอาหาร

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

โรคพิษสุนัขบ้า ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชา-

สัมพันธ์  ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ

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

ขึ นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด จ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ

โรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

7 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

475,000



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230

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.

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ 30,000 12 หมู่บ้าน ส านักงานปลัด

เหลือประชาชนต าบลโตนด ประชาชนต าบลโตนดท่ีได้รับความเดือดร้อน

ท้ัง 12 หมู่บ้าน

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่า 50,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  คนพิการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน

 เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส วิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

80,000

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน 00240

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.

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย 10,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

“จังหวัดสะอาด”  องค์การบริหารส่วน

ต าบล

ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า

โตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา อาหารเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ฯลฯ

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขนายเขตระบบจ าหน่าย 100,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ ไฟฟ้าสาธารณะ, ระบบสายพาดดับในเขตพ้ืนท่ี

 ต าบลโตนด, ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า,การขยาย

 เขตไฟฟ้า  บ้านขาม หมู่ท่ี 9 ต าบลโตนด

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขนายเขตระบบจ าหน่าย 100,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

โนนสูง ไฟฟ้าสาธารณะ, ระบบสายพาดดับในเขตพ้ืนท่ี

 ต าบลโตนด, ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า,การขยาย

 เขตไฟฟ้า ท้ัง 12 หมู่บ้าน

210,000

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

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.

1 โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 10,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีการ  ค่าวัสดุ ป้าย

ประชาสัมพันธ์  ค่าเวที  ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น 10,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีการ ค่าวัสดุ ป้ายประชา-

สัมพันธ์ ค่าเวที  ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ

3 โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม- 10,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

พระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระ- พรรษาฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีการ ค่าวัสดุ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา- ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเวที ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ

ลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

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
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4 โครงการกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม- 10,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

พระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้า- พรรษาฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีการ ค่าวัสดุ

สุทิดา 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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่า 30,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

 อาหาร ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทน

วิทยากร    และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

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
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

7 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 50,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

เยาวชนต าบลโตนด เคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่า 100,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ต่างๆ ในต าบลโตนด อาหาร ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทน

วิทยากร    และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ

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

อ าเภอโนนสูง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอโนนสูง  ตามโครงการการจัดงานรัฐพิธี

และปกป้องสถาบัน และปกป้องสถาบัน

250,000



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

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.

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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

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
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้า 10,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุม

และผู้ฝึกสอน  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ

3  โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมวัน 5,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

เข้าพรรษา  เช่น ค่าเคร่ืองเสียง  ค่าวัสดุ  เทียน

พรรษา ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมในการบวงสรวง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 10,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

 ท้าวสุรนารี เช่น  จ้างเหมาท าอาหาร  , ค่าเช่าชุด 

ค่าเคร่ืองเสียง  ฯลฯ  



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

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
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5 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

6 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 100,000 ต าบลโตนด กองการศึกษาฯ

จัดงานวันลอยกระทง  จ่ายเป็นค่าจัดสถานท่ี

เวที แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเคร่ืองเสียง

ค่าดนตรี  เงินรางวัล สายสะพาย ค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าของท่ีระลึกกรรมการ  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

375,000



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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.

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 110 199,000 หมู่ 1 กองช่าง

จากถนนด า-บ้านนายสมศักด์ิ  เพียรงูเหลือม เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจร

บ้านสะเอาเอน  หมู่ท่ี 1 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร เสริมดินคันทาง 

 60 ลบ.ม. วางท่อระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร

 จ านวน 1 จุด 5 ท่อน และไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ

0.30 เมตร พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายโครงการตามแบบ

 จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด) 

 (แผนพัฒนาฯ 2566-2570  แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 1)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 2.5 เมตร ยาว 43 62,900 หมู่ 1 กองช่าง

ซอยต้นตาล เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจร

บ้านสะเดาเอน หมู่ 1 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 107.5 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด) 

 (แผนพัฒนาฯ 2566-2570  แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 2)

ผด.๐๒

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 42 เมตร 73,100 หมู่ 2 กองช่าง

เส้นบ้านนางเจริญศรี-บ้านนายสันติพันธ์ุ หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีต
บ้านด่านทองหลาง หมู่ 2 ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร  

(รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด)
(แผนพัฒนาฯ 2566-2570  แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 3)

4 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก โดยท าการลงดินผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 467,600 หมู่ 2 กองช่าง

เส้นศาลตาปู่-สามแยกโนนพรม 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดิน
บ้านด่านทองหลาง หมู่ 2 ไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิว

จราจร ช่วงท่ี 1 ลงหินคลุกกว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 330
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร ช่วงท่ี 2 ลงหินคลุกกว้าง
เฉล่ีย 3 เมตร ยาว 870 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรหรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 261 ลูกบาศก์เมตร และท า
การปรับเกล่ียบดทับแน่น และวางท่อระบายน  า คสล.
ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อม
จัดท าและติดตั งป้ายโครงการตามแบบ จ านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. ก าหนด)  (แผนพัฒนาฯ 
2566-2570  หน้า 130 ข้อ 10)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 233 เมตร 408,200 หมู่ 3 กองช่าง

ซอยสวนป่า-ถนนลาดยาง หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่

บ้านด่านเกวียน หมู่ 3 น้อยกว่า 699 ตารางเมตร วางท่อระบายน  า คสล. ขนาด

ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน และไหล่ทาง

หินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจัดท าและติดตั ง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบ 

อบต. ก าหนด) 

 (แผนพัฒนาฯ 2566-2570  แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 4)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร 163,700 หมู่ 4 กองช่าง

เส้นบ้านนางสมพร ชมกลาง- หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีต

บ้านนางรัตนาภรณ์ พรมเรนทร์ ไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย

บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 4 ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายโครงการ

โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต.

ก าหนด)(แผนพัฒนาฯ2566-2570แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า5)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

7 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  โดยท าการเสริมดินผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 20 22,700 หมู่ 4 กองช่าง

เส้นบ้านนางอ่อน บาทกลาง-ถนนมิตรภาพ เมตร หนาเฉล่ีย 1 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 4 80 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4

เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า 25.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ีย

เกล่ียบดทับแต่งเรียบ(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.

ก าหนด)(แผนพัฒนาฯ2566-2570 แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า6)

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 285 เมตร 496,400 หมู่ 5 กองช่าง

เส้นบ้านนางไพ่-เหมืองหนองพีใต้ หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่

บ้านโตนดเก่า หมู่ 5 น้อยกว่า 855 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ

0.30 เมตร พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายโครงการจ านวน 1

ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด)

 (แผนพัฒนาฯ 2566-2570  แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 7)  



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท าการ 356,000 หมู่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็กสายข้างวัดโตนด ขุดรื อผิวจราจรลาดยางเดิม กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร
บ้านโตนด หมู่ 6 หนา0.05 เมตร และท าการเทคอนกรีตคืนผิวจราจรกว้าง

6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
พื นท่ีปรับปรุงซ่อมผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 600
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายโครงการ จ านวน
1 ป้าย (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด)
 (แผนพัฒนาฯ 2566-2570  หน้า 141 ข้อ 8 )

10 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม โดยด าเนินการร้ือผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 166,300 หมู่ 7 กองช่าง

 เหล็กทางขามเหมือง 9 เมตร ปริมาณพื นท่ีรื อผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36
บ้านโตนด หมู่ 7 ตร.ม. และวางท่อส่ีเหล่ียม คสล.ขนาด 1.50x1.50x1.00

เมตร จ านวน 2 แถวๆละ 5 ท่อน และเทคอนกรีตปากท่อ
2 ด้าน พร้อมถมดินหลังท่อ 72 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท า
การคืนผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร หนา
0.15เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบ
อบต.ก าหนด) (แผนพัฒนาฯ 2566-2570 หน้า145 ข้อ9)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนน โดยท าการลงดินผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 200 223,400 หมู่ 7 กองช่าง

เลียบเหมืองโนนอังคาร เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย

บ้านโตนด หมู่ท่ี 7 กว่า 320 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง

เฉล่ีย 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  320  ลูกบาศก์เมตร

และท าการปรับเกล่ียบดทับแน่น (รายละเอียดตามแบบท่ี

 อบต. ก าหนด) (แผนพัฒนาฯ 2566-2570

แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 8 )

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 72,700 หมู่ 8 กองช่าง

เส้นบ้านกุลยา ร ากลาง  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่

บ้านทุ่งมน หมู่ 8 น้อยกว่า 120 ตารางเมตร วางท่อระบายน  า คสล.ขนาด

ศก.0.40 เมตรจ านวน 1 จุด 5 ท่อน และไหล่ทางหินคลุก

เฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร  (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต.

ก าหนด)(แผนพัฒนาฯ 2566-2570 แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า9)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

13 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก โดยท าการลงดินผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 160 90,700 หมู่ 8 กองช่าง

เส้นแยกบ้านก านัน-เหมืองทุ่งแค หมู่ 8 เมตร หนาเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 512 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง

เฉล่ีย 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 64 ลูกบาศก์เมตร และท า

การปรับเกล่ียบดทับแน่น และวางท่อระบายน  า คสล.

ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 1 จุด 8 ท่อน

(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. ก าหนด)

(แผนพัฒนาฯ 2566-2570 หน้า 148 ข้อ 9) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 142 327,800 หมู่ 9 กองช่าง

 เส้นเลียบเหมืองต่อจาก คสล.เดิม ถึง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอน

บ้านพระวังหาร ต าบลหนองงูเหลือม กรีตไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร เสริมดินคันทาง 40

ลูกบาศก์เมตร และไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30

 เมตร พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายโครงการ จ านวน 1

ป้าย (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด)

(แผนพัฒนาฯ 2566-2570  หน้า 149 ข้อ 2)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 191 445,300 หมู่ 10 กองช่าง

เส้นบ้านนายสุระ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอน
บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 กรีตไม่น้อยกว่า 764 ตารางเมตร วางท่อระบายน  า คสล.

 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน และ
ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจัดท าและ
ติดตั งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต. ก าหนด) (แผนพัฒนาฯ 2566-2570
หน้า 155 ข้อ 3 ) 

16 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก โดยท าการลงดินเสริมผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 99,700 หมู่ 10 กองช่าง

เส้นบ้านนายล าพอง-เช่ือมเหมืองอิสานเขียว 293 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่
บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 น้อยกว่า 234.40 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจร

กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 293 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 117.20 ลูกบาศก์เมตร
และท าการปรับเกล่ียบดทับแน่น และวางท่อระบายน  า
คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน
รวม 10 ท่อน พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายโครงการตาม
แบบ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด)  (แผนพัฒนาฯ 2566-2570  หน้า 154 ข้อ 1)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 133 228,100 หมู่ 11 กองช่าง

เส้นบ้านนายมนูญ-สุดซอย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจร

บ้านโนนด่าน หมู่ 11 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 399 ตารางเมตร และไหล่ทางหิน

คลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร  พร้อมจัดท าและติดตั ง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบ

 อบต. ก าหนด)  (แผนพัฒนาฯ 2566-2570 

แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 10 ) 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 79 เมตร 240,000 หมู่ 11 กองช่าง

ซอยบ้านนางภาวนา ประเสริฐพงศ์ หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่

บ้านโนนด่าน หมู่ 11 น้อยกว่า 395 ตารางเมตร วางท่อระบายน  า คสล. ขนาด

ศก. 0.40 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน และไหล่ทาง

หินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร  พร้อมจัดท าและติดตั ง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามท่ีแบบ

อบต. ก าหนด) (แผนพัฒนาฯ 2566-2570  

แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 11 )



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 200 456,500 หมู่ 12 กองช่าง

เส้นบ้านนายสามารถ ถึงถนนลาดยางโนนฝ้ายเมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจร

บ้านไผ่สีทอง หมู่ 12 คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และไหล่ทางหิน

คลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร พร้อมจัดท าและติดตั ง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

 (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด) 

 (แผนพัฒนาฯ 2566-2570 หน้า 162 ข้อ1) 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร 60,300 หมู่ 12 กองช่าง

ช่วงบ้านนางเขียว ชะนางกลาง ถึง  หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีต

บ้านนายยงค์  จ่ากลาง ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย

บ้านไผ่สีทอง หมู่ 12 ข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. 

ก าหนด)  (แผนพัฒนาฯ 2566-2570

 แก้ไขฉบับท่ี 2 หน้า 13) 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข่วงท่ี1 กว้าง 6 เมตร ยาว 39 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 196,900 หมู่ 12 กองช่าง

จากถนนลาดยางแยกทางเข้าวัดด่านทองหลางเมตร ยาว 1 เมตร ช่วงท่ี 3 ทางเช่ือมถนนลาดยาง กว้าง

บ้านไผ่สีทอง หมู่ 12 11 เมตร และ 8 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือปริมาณพื นท่ีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 342.50

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร

พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต. ก าหนด) 

(แผนพัฒนาฯ 2566-2570 หน้า 164 ข้อ 6)
22 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ลงดินผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 200 เมตร 136,900 หมู่ 12 กองช่าง

ช่วงบ้านนายสามารถ-สวนนางเปร่ียม หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 400

บ้านไผ่สีทอง หมู่ท่ี 12 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4 เมตร
ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร ท าการปรับเกล่ีบบด
ทับแน่น วางท่อระบายน  า คสล.ขนาด ศก.0.40 เมตร
จ านวน 1 จุด 5 ท่อน พร้อมจัดท าและติดตั งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามท่ีแบบ อบต.ก าหนด)
(แผนพัฒนาฯ 2566-2570 หน้า 164 ข้อ 7)

4,994,200



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566
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.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองหนองพีใต้ 2,147,200 หมู่ท่ี 6- กองช่าง

เหมืองหนองพีใต้ จากบ้านโตนด หมู่ท่ี 6- จากบ้านโตนด หมู่ท่ี 6-บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 ต าบล หมู่ท่ี 3

บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 3 ต าบลโตนด โตนด กว้าง 6 เมตร ยาว 609 เมตร หนา 0.15 เมตร 

อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,654 ตารางเมตร และ

พ้ืนท่ีทางเช่ือม 20 ตารางเมตร รวมเป็นพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่

ตามหนังสือท่ี มท 0810.8/ว 2417 ลงวันท่ี น้อยกว่า 3,674 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก

9 สิงหาคม 2565 ข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด

อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ. 162-07 จาก 1,157,800 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

นม.ถ. 162-07 จากถนนลาดยาง หมู่ท่ี 1 ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 1 เช่ือมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไป

เช่ือมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปพระขุดน้ า พระขุดน้ า หมู่ท่ี 10 ต าบลโตนด กว้าง 6 เมตร ยาว 323

หมู่ท่ี 10  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

1,938 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีทางเช่ือม 10 ตารางเมตร 

ตามหนังสือท่ี มท 0810.8/ว 2417 ลงวันท่ี รวมเป็นพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,948 ตารางเมตร 

9 สิงหาคม 2565 พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566
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
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางหม่ัน รอบ 1,327,600 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

 ช่วงบ้านนางหม่ัน รอบหมู่บ้าน หมู่บ้าน บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2 ต าบลโตนด กว้าง 5
บ้านด่านทองหลาง หมู่ท่ี 2  เมตร ยาว 513 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 2,565 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน
ตามหนังสือท่ี มท 0810.8/ว 2417 ลงวันท่ี คลุกข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
9 สิงหาคม 2565 อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

4,632,600



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

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.

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 50,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน กลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต าบลโตนด ประชาชนต าบลโตนด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าวัสดุ  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานการเกษตร 00320



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

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
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

180,000



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานการพาณิชย์ 00330

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.

1 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนประปา บ้านใหม่ 116,000 ต าบลโตนด กิจการประปา/

 สะเดาเอน หมู่ 10 โดยด าเนินการขยายท่อเมน กองช่าง

 ประปา PVC ขนาด 3 น้ิว พร้อมอุปกรณ์

ระยะทาง 700 เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ี

อบต.ก าหนด)

2 โครงการติดต้ังระบยบแผงโซล่าเซลล์พร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์พร้อม 338,400 ต าบลโตนด กิจการประปา/

อุปกรณ์ประกอบระบบผลิตน้ าประปาบ้าน อุปกรณ์ประกอบ โดยด าเนินการจัดหาและ กองช่าง

โตนด  หมู่ท่ี 6 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์

 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 ชุด พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานการพาณิชย์ 00330

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
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 โครงการติดต้ังระบยบแผงโซล่าเซลล์พร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์พร้อม 338,400 ต าบลโตนด กิจการประปา/

อุปกรณ์ประกอบระบบผลิตน้ าประปาบ้าน อุปกรณ์ประกอบ โดยด าเนินการจัดหาและ กองช่าง

สะเดาเอน หมู่ท่ี 1 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์

 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 ชุด พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

792,800



5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานงบกลาง 00410

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.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี  110700) ต้ังไว้  12,000,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

12,000,000.-บาท เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้มี

สิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  

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

 ต้ังไว้ 2,600,000.-บาท เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้พิการ 

ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี  110900) 25,000 ต าบลโตนด ส านักงานปลัด

 ต้ังไว้ 25,000.-บาท เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 

4 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 170,000 ต าบลโตนด ส านักปลัด

ระดับท้องถ่ิน (สปสช.) ในระดับท้องถ่ิน (สปสช.)

14,795,000

ผด.๐๒
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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 เคร่ืองพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่นฝอยละเอียด (ULV) 85,000 อบต.โตนด ส ำนักปลัด

ระบบโรตำร่ีคอนเพรสเซอร์ สะพายหลัง ระบบโรตาร่ีคอนเพรสเซอร์  

(Rotary Compressor)  (Rotary Compressor) ท่ีใช้ในงำนสำธำรณสุข

จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 85,000 บำท

 (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์) 

 

1 เคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ท่ีใช้ใน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ท่ีใช้ 150,000 อบต.โตนด ส ำนักปลัด

งำนสำธำรณสุข ในงานสาธารณสุข จ านวน 2 เคร่ือง ราคา

 เคร่ืองละ 75,000 บำท เป็นเงิน 150,000 บำท

 (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์) 

235,000

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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 เคร่ืองป๊ัมน ้ำหอยโข่ง  ขนำดไม่น้อยกว่ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเคร่ืองป๊ัมน ้ำหอยโข่ง ขนำด 80,000 อบต.โตนด กิจกำรประปำ

 3 แรงม้ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 แรงม้ำ  รำคำเคร่ืองละ 20,000

บำท จ้ำนวน 4 เคร่ือง เป็นเงินทั งสิ น 80,000 บำท

(จัดหำตำมรำคำท้องตลำด)   

2 เคร่ืองป๊ัมน ้ำแบบจุ่มดูดโคลน ขนำด 400 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเคร่ืองป๊ัมน ้ำแบบจุ่มดูดโคลน 26,000 อบต.โตนด กิจกำรประปำ

วัตต์ ไฟฟ้ำ 220 โวลท์ 50 เฮริตซ์ ขนำด 400 วัตต์ 220 โวลท์ 50 เฮริตซ์

จ้ำนวน 2 เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ 13,000 บำท 

เป็นเงิน 26,000 บำท 

(จัดหำตำมรำคำท้องตลำด)

ผด.๐๒/๑
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1 ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ ส้ำหรับใช้กับป๊ัมน ้ำหอยโข่ง  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้ควบคุมไฟฟ้ำ ส้ำหรับใช้กับ 18,000 อบต.โตนด กิจกำรประปำ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 แรงม้ำ เคร่ืองป๊ัมน ้ำหอยโข่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 แรงม้ำ  

รำคำเคร่ืองละ 9,000 บำท จ้ำนวน 2 เคร่ือง 

เป็นเงินทั งสิ น 18,000 บำท

(จัดหำตำมรำคำท้องตลำด)   

2 ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ ส้ำหรับใช้กับป๊ัมน ้ำหอยโข่ง  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้ควบคุมไฟฟ้ำ ส้ำหรับใช้กับ 9,000 อบต.โตนด กิจกำรประปำ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 แรงม้ำ เคร่ืองป๊ัมน ้ำหอยโข่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 แรงม้ำ  

รำคำเคร่ืองละ 9,000 บำท จ้ำนวน 1 เคร่ือง 

(จัดหำตำมรำคำท้องตลำด)   

 



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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตรืหรือการแพทย์

1 เคร่ืองจ่ำยสำรละลำยคลอรีน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเคร่ืองจ่ำยสำรละลำยคลอรีน 10,500 อบต.โตนด กิจกำรประปำ

 จ่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ 12 ลิตรต่อช่ัวโมง แรงดัน 1-4

บำร์ ไฟฟ้ำ 1 เฟส 220 โวลท์ จ้ำนวน 1 เคร่ือง

รำคำเคร่ืองละ 10,500 บำท

(จัดหำตำมรำคำท้องตลำด)   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 19,000 อบต.โตนด กิจกำรประปำ

 จ้ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บำท เป็นเงิน

19,000 บำท

(จัดซื อตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์)

 

162,500


