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                                                                                  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 01 
 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   
*****************************     

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ   

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง     

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   13 14.94 2,815,900 16.26 กองช่าง 

รวม   13 14.94 2,815,900 16.26  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  5 5.97 280,000 1.62 กองการศึกษาฯ 

3.2   แผนงานการศึกษา 9 10.34 1,828,000 10.56 กองการศึกษาฯ 

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข    3 3.45 110,000 0.62 ส านักปลัด 
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.30 200,000 1.16 ส านักปลัด 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 3.45 30,000 0.17 ส านักปลัด 

รวม   22 25.29 2,448,000 14.14  
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                                                                              บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                                     แบบ ผด. 01 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา    

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

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานการเกษตร 3 3.45 90,000 0.52 ส านักปลัด 
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข     ส านักปลัด 

รวม   3 3.45 90,000 0.52  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  4 4.60 105,000 0.61 ส านักปลัด 
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 22 25.29 2,306,800 13.32 ส านักปลัด/คลัง 

5.3 แผนงานงบกลาง 7 8.04 9,247,200 53.41 ส านักปลัด 
รวม   33 37.93 11,659,000 67.34  

แบบ  ผ.  08      
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 8.04 251,400 1.45 ส านักปลัด 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.45 22,500 0.13 กองช่าง 
3. แผนงานการศึกษา   3 3.45 27,600 0.16 กองการศึกษา 

รวม 13 14.94 301,500 1.74  
รวมทั้งสิ้น 87 100 17,314,400 100  
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                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้าง

งานถมดินคันทาง 
(สายรอบหมู่บ้าน
คุ้มโคกใหญ)่ บ้าน
หนองอ้อ หมู่ที่ 1 

  ลักษณะงาน -เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างงานถมดินคัน
ทาง สายรอบหมู่บ้าน  คุ้มโคก 
ใหญ ่ บ้านหนองอ้อ หมู่
ที ่1  รายละเอียดโครงการ  ถนนขนาด 
กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง
ประมาณ  600  เมตร  ดินถม 
เฉลี่ย 0.80  เมตร   ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า  2,304  ลบ.ม. งานวางท่อ 
ลอด  จ านวน  3  จุด  ขนาดและระยะ
ตามรายการก่อสร้าง  เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี
(พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  115 
ล าดับที่  5 

 
288,000  

 

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 
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                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน
นางล าดวน – บ้าน
นางพูน พิลาพันธ์) 
บ้านช่องแมว หมู่ที่ 
2 

 ลักษณะงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิว 
จราจร กว้าง  4.00     เมตร  ยาว 100
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   400   ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดต้ังป้าย
ประชา สัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย     เป็นไปตามแบบ
มาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  93  ล าดับที ่ 7 
 

 
244,000   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 
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                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                         
******************************* 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
(สายข้างวัดปลักแรต 
-หนองปลักแรต) 
บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 

 

 

ลักษณะงาน - 
เพ่ือ จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว 
จราจร กว้าง  3.00     เมตร  
 ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า    
 180  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
  พร้อมติดต้ังป้ายประชา สัมพันธ์ 
โครงการจ านวน 1 ป้าย   
 เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 4  ปี(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  
 หน้าท่ี  95  ล าดับที ่ 16 

  

 

 
110,500   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                  แบบ ผด. 02   
******************************* 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายนาย
สกล – บ้านธเนศ - 
บ้านนายพันธ์) 
บ้านปลักแรต หมู่ที่ 
3 

ลักษณะงาน -เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  2.50     เมตร  ยาว 49 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า   122.50  ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง  เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  95  ล าดับที ่ 17 

 
82,500   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 

    

 

       

 
                                                                                                                                     

                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                   แบบ ผด. 02                          
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                           แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                     

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน
นางคูณ– บ้านนาง
จ่อง เหล่าบุญ) 
บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 
4 

ลักษณะงาน -เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4.00     เมตร  ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า   200  ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ไม่มีไหล่ทาง  เป็นไป
ตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  97 ล าดับที ่ 26 

 
121,700      

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 

   

 

        

 

   
                                                                   
                                                                         

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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******************************* 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้าน
นายรอด – คลอง
อีสานเขียว ) บ้าน
ดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 

ลักษณะงาน – เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิว 
จราจร กว้าง  4.00   เมตร  ยาว 100 เ
มตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า    400  ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชา สัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  102  ล าดับ
ที ่ 52 

 
244,000   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 

   

 

        

                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                            องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                             แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์ 
– กุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 7 

ลักษณะงาน – เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิว 
จราจร กว้าง  4.00     เมตร  ยาว 100 เ
มตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที ่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า    400  ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชา สัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบ
มาตรฐาน 
เเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  102  ล าดับที ่ 49 

 
244,000   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 

   

 

        

 
                                                                     
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 02   
******************************* 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายสวน
นางส าลี ค ายาง – 
โรงสีชุมชน) บ้าน
ดอนสั้น หมู่ที่ 4 

ลักษณะงาน -เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4.00     เมตร  ยาว 40 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า   160  ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง  เป็นไปตามแบบมาตรฐาน   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  98  ล าดับที ่ 33 

 
97,300   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02   

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหน้า
บ้านนางเสงี่ยม – 
บ้านนายสนาม 
มหาไธสง) บ้าน
ปลักแรต หมู่ที่ 3 

ลักษณะงาน -เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4.00     เมตร  ยาว 23 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า   92  ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทาง  เป็นไปตามแบบมาตรฐาน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  96  ล าดับที ่ 20 
 
 

 
56,000   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02   
******************************* 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหน้า
โรงสีชุมชน – หน้า
บ้านนางสมร หลัก
มาก) บ้านหนอง
ยาง หมู่ที่ 6 

ลักษณะงาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง  3.50   เมตร  ยาว 110 เม
ตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า    385  ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทาง  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย เป็นไปตาม
แบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  100 ล าดับที ่ 43     

 
235,300    

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02   

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายหลังวัด
ลิ้นฟ้า) บ้านลิ้นฟ้า 
หมู่ที่ 9 

ลักษณะงาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4.00     เมตร  ยาว 100 เมตร  ห
นา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต ไม่
น้อยกว่า    400  ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทาง  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย    เป็นไปตาม
แบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
 (พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  102 ล าดับ
ที ่ 53                                               
                     

 
244,000   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02   

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

รางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู (สายทิศ
ตะวันตกที่นานาย
สุรชัย มโนรมย์ - 
หนองสระ) บ้าน
คอกหมู หมู่ที่ 10 

ลักษณะงาน -เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาด
กว้าง  0.40  เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  ระยะทาง 
ประมาณ  200  เมตร   พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบ
มาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  130  ล าดับ
ที ่ 18 

 
463,700   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 

     

 

      

 
 



~ 15 ~ 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02   

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

รางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู (สายบ้าน
นายค าศร ีโพธิจักร 
– บ้านนายบัญญัติ 
รักสมบัติ) บ้านโนน
เขวา หมู่ที่ 5 

ลักษณะงาน -เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รูปตัวยู  
ฝา คสล.ขนาดกว้าง  0.40  เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  ระยะทาง 
ประมาณ  166  เมตร   พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบ
มาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  127  ล าดับที่  6 

 
384,900   

 
อบต. 

ดอนมัน 

 
กองช่าง 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการก

แข่งขันกีฬา
ดอนมันเกมส์ 

พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา   เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องด่ืม ค่า
คณะกรรมการและอื่นๆ ที่จ าเป็นที่ใช้ในการ
กิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  154  ล าดับ
ที ่ 2 

100,000    
อบต. 

ดอนมัน  

 
กอง

การศึกษาฯ 

   

 

    

 

   

2 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  156  ล าดับที ่ 9 

 
50,000    

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
กอง

การศึกษาฯ 
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                                                                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน
กีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์อ าเภอ
ประทาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์อ าเภอ
ประทาย เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  156  ล าดับ
ที ่ 10 

 
10,000    

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

     

 

      

4 โครงการ
ร่วมงานกาชาด

ประจ าปี   
ของดีอ าเภอ

ประทาย   
และงานบุญกุ้ม

ข้าวใหญ่  
ประจ าปี  

 พ.ศ.  2562   

เพ่ือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานกาชาด 
ประจ าป ี ของดีอ าเภอประทาย  และงาน 
 บุญกุ้มข้าวใหญ่  ประจ าป ี 2562 เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่อง 
ด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นที่ใช้ในการ  
กิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  158  
 ล าดับที่  25 

  

 

  

 

 
80,000    

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                             แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการ

แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลดอน
มัน   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  154  ล าดับที ่ 3 
 
 

40,000  
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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                                                                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศพด. อบต. 

ดอนมัน 

(ค่าจ้างประกอบ
อาหารกลางวัน) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน  ต้ังไว้  382,200.- บาท  เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก  จ านวน  245  วัน ๆ ละ  20  บา
ท  เด็กเล็ก  78  คน  (ยอดเด็ก  ณ  วัน 
ที ่ 10  มิถุนายน  2561)  ทั้งน้ี  จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ 
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  161  ล าดับที่  5 

 
382,200     

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
กอง

การศึกษาฯ 

 

           



~ 20 ~ 
 

                                                                         
                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการ
สอน  ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน  ต้ังไว้  132,600.- บาท  เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน  วัสดุการศึกษา  เครื่องเล่น
พัฒนาการ เด็ก  อัตราคนละ  1,700.-
  บาท  เด็กเล็ก  78  คน  (ยอด
เด็ก  ณ  วัน   10  มิถุนายน  2561)   
 ทั้งน้ี  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  161  ล าดับที่  9 

 
132,600    

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
กอง

การศึกษาฯ 
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                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

3 จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี พ .
ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง 
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ 
ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  157  ล าดับ
ที ่ 15  

50,000    อบต. 
ดอนมัน  

กอง
การศึกษาฯ 

   

 

        

4 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลดอน
มัน                                                      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  173  ล าดับ
ที ่ 64 

20,000     อบต. 
ดอนมัน  

กอง
การศึกษาฯ 
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                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงก่อสร้างที่พัก
รอรับเด็ก 
(ผู้ปกครอง)                                                      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างที่พัก
รอรับเด็ก (ผู้ปกครอง) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กลูกประดู่   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  162  ล าดับ
ที ่ 11 

 
60,000     

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
กอง

การศึกษาฯ 

     

 

      

6 ปรับปรุง ต่อเติม
สนามเด็กเล่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม สนาม
เด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  162 ล าดับที่  12 

50,000     อบต. 
ดอนมัน  

กอง
การศึกษาฯ 
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                                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

 
อาหารเสริม 

(นม) 
ให้แก่ ศพด.

อบต. 
ดอนมัน, 

และ 
โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

-  ค่าอาหารเสริม (นม)  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  
ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
ตั้งไว้ 158,589.60  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
สริม (นม) จ านวน  260  วัน  
 (ตามข้อมูลจ านวนเด็ก ณ  วัน 
ที่ 10  มิถุนายน 2561  จ านวน  78  คนๆ
ละ  7.82  บาท    ทั้งนี ้ จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
986,200 

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

       

 

   -  ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขต อบต. ดอนมัน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้ง
ไว้  827,512.40  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
สริม (นม) จ านวน  260  วัน  (ตามข้อมูลจ านวนเด็ก
นักเรียน  ณ  วัน 
ที่  10  มิถุนายน  2561  จ านวน  407  คนๆ
ละ  7.82  บาท ทั้งนี ้ จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที่  161  ล าดับที ่ 7 
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                                                                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

8 เงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียน ใน
เขต องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดอนมัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ส าหรับ โรงเรียน ในอัตรา  20  บาท/
คน/วัน  จ านวน  200  วัน  (ตามข้อมูล
จ านวน 
เด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2561  
จ านวน  407  คน)   

 
1,628,000    

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

  

 
กอง

การศึกษาฯ 
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          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                          แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

9 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เช่น  ปรับปรุง อาคาร  รั้ว  ทาสี
อาคาร/รั้ว  เปลี่ยน
หน้าต่าง  ประตู  ท ามุ้งลวด  เหล็ก 
ดัด  และอื่นๆ    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  162  ล าดับ
ที ่ 13 

 
90,000    

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

  

 
กอง

การศึกษาฯ 
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                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์  เช่นน้ ายาเคมีก าจัด
ยุง ทรายก าจัดลูกน้ า  วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ชุดตรวจ
โรคไข้หวัดนก , น้ ายาฆ่าเช้ือโรคไข้
โรคไข้หวัดนก 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,000     

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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                                                                           บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ในสุนัขและแมว วัตถุประสงค์โครงการ
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ 
ความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและ
แนวทางป้องกันโรคแก่ประชาชน 
และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ เลี้ยง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าจัดป้าย ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ายา
คุมก าเนิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  187  ล าดับที่  4  

 
50,000      

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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                                                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการอบรม

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
และส่งเสริม
สัปดาห์วัน
ผู้สูงอายุ                

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่ง เสริมสัปดาห์วัน
ผู้สูงอายุ  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า 
อาหารและเครื่องด่ืม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ กิจกรรม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  158  ล าดับที ่ 26 

100,000    
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 
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        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ช่วยเหลือผู้
ประสบสา
ธารณภัยต่างๆ                  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยต่างๆ   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณ ภัย เช่น  ป้องกันและแก้ปัญหา
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย 
แล้ง ภัยหนาว  อัคคีภัย และไฟป่า    
 
 
            
 
 
 
 

100,000    
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 
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                                                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการ

ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง

เทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญต่างๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   4  ปี   
(พ.ศ.  2561- พ.ศ.  2564)  หน้าท่ี   185  ล าดับ
ที ่ 22 

 
10,000   

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 
   

 

  

 

 

 

   

2 โครงการจัด
กิจกรรมวัน
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ 
โครงการ   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  185  ล าดับที ่23 

 
10,000   

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 
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                                                                      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ส่งเสริม
กิจกรรมการ
เฉลิมพระ
เกียรติและ
กิจกรรม
เก่ียวกับการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

"เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิม พระ เกียรติและ
กิจกรรมเก่ียวกับการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระ มหา
กษัตริย์ ฯลฯ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ .
ศ. 2564)  หน้าท่ี  185  ล าดับที ่ 24 

 
10,000     

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานการเกษตร 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 รักน้ า  รักป่า  

รักษาแผ่นดิน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
การรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  186  ล าดับ
ที ่2 

 
20,000 

 
อบต. 

ดอนมัน  
 
 

 
ส านักปลัด 

        

 

   

2 โครงการ
ฝึกอบรมกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือ
พัฒนารูปแบบ
นาแปลงใหญ่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ กิจกรรม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  152  ล าดับที ่11 

 
20,000 

 
อบต. 

ดอนมัน  
 
 

 
ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานการเกษตร 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว
พันธุ์ดี เพ่ือ
ยกระดับสู่
มาตรฐาน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  152  ล าดับที ่10 
 

 
50,000 

 
อบต. 

ดอนมัน  
 
 

 
ส านักปลัด 
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                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                      แบบ ผด. 02   
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 โครงการรณรงค์
และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การ
ทิ้ง  
การคัดแยกขยะ
และการก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ  การทิ้ง  การคัดแยกขยะและการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  187  ล าดับที่  3 
 
 
 
 
 

 
30,000   

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     แบบ ผด. 02   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 สนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล  แผนชุมชน  
และข้อบัญญัติ
ต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
แผนชุมชน  และข้อบัญญัติต่างๆ 
 

 
5,000 

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด        

  

   

2 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นใน 
การจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นใน
ชุมชนเขตต าบลดอนมัน เพ่ือให้ประชาชน
ในต าบลดอนมันได้มีอาชีพในการ
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  178  ล าดับที ่ 8 
 

 
50,000   

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     แบบ ผด. 02 

                     แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นแก่
เยาวชนและ 
ประชาชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นแก่เยาวชนและ ประชาชน 
ในพ้ืนที่ต าบลดอนมัน เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
ดอนมันได้มีอาชีพในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- 2564)  หน้าที่  177  ล าดับที ่ 2 

 
20,000 

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 

     

 

  

 

   

2 โครงการอบรม
ป้องกัน แก้ไข 
และต่อต้านยา
เสพติดในพื้นที่
ต าบลดอนมัน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ ์ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  ค่าวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม เพื่อให้
ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ด้านการป้องกันยาเสพติด   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ป ี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที่  177  ล าดับ
ที่  3 
 

 
30,000   

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 ค่าใช้จ่าย

ส าหรับการ
เลือกต้ังของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่) รวมทั้งการ
รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที ่และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนรา
ษฏร และหรือสมาชิกวุฒิสภา   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าที่ 190  ล าดับที ่ 8 

 
350,000 

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

ส านักปลัด 

  

 

     

 

   

2 โครงการ 
“อบต.ดอนมัน
เคลื่อนที่” และ
ออกหน่วย
ร่วมกับส่วน
ราชการต่าง ๆ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  ในกรณี
ต าแหน่งว่างเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ “อบต.ดอนมันเคลื่อนที่”  และออก
หน่วยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 193  ล าดับ
ที ่ 1   

30,000  
อบต. 

ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

cleaning day 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  193  ล าดับที ่ 2 

10,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

 

           

4 โครงการจัด
งานเฉลิมพระ
เกียรติเก่ียวกับ
การจัดงานวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
เช่น งานรัฐพิธี 
หรือวันส าคัญ
ต่าง ๆ ของ
ทางราชการ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติหรือ 
ร่วมงานรัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ ของทาง
ราชการ เป็นไปตาม 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-  
พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  193 ล าดับที่  3 
 

20,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

โครงการ
ตรวจสอบราง
วัดเขตที่
สาธารณประโ
ยชน์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรางวัดเขตที่
สาธารณประโยชน์    ตามโครงการตรวจสอบ
รางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์    เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  
 193  ล าดับที่  4 

30,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

 

           

 
6 

โครงการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อการ
ให้บริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล    เป็นไปตาม 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-  
พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  194 ล าดับที่  5  

20,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบ
ส านักงาน 
อบต. 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบส านักงาน  
อบต. เป็นค่าจ้างเหมาปรับพ้ืนที่  ค่าจัดซื้อ
ต้นไม้  วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ใน 
การปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564) หน้าท่ี 194 ล าดับที ่6 

20,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

  

 

         

 
8 

โครงการฝึกอบรม
และการดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
การเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชน กลุ่มต่าง ๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรม
และการดูงาน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน- 
ต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน กลุ่มต่าง ๆ ตลอดจน
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดขึ้นใน
การเดินทาง ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที่  194 ล าดับที ่ 7 
 

250,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
9 

โครงการพัฒนา
เพิ่มศักยภาพแก่
บุคลากรท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานของบุคลากร ได้แก่ คณะ
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   เป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และอ่ืนๆ   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  
 (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที่  194 ล าดับที ่ 8 
 

80,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

   

 
 
 
 

        

 
10 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่นด้านการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ 
ท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ 
ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นที่ใช้ในการกิจกรรม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที่  195 ล าดับที ่ 9 
 

30,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การป้องกัน
การทุจริต 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ
กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  195 ล าดับที่ 10 

20,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

     

 

      

 
12 

โครงการ
สรุปผลการ
ด าเนินงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอน
มัน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสรุปผลการ
ด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ
โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 195 
ล าดับที่  11  

10,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

          

 

 



~ 43 ~ 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

13 
โครงการอบรม
ความรู้สู่
อาเซียน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมความรู้สู่อาเซียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ
โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  195  ล าดับที ่  12 

20,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

  

 

         

 
14 

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
จริยธรรม คุณธรรม การปฏิบัติงาน  เพ่ือ
เพ่ิมพูน ความรู้แก่บุคลากร เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการโครงการ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  196 ล าดับที่  13 
 

20,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

         

 

  



~ 44 ~ 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

15 
โครงการอบรม
ให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่า
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่ใช้ในการ
กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  196  ล าดับที ่ 14 

20,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

      

 

     

 
 

16 
 

โครงการ
ก่อสร้างโดม
หลังคา
เอนกประสงค ์
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างโดมหลังคา
เอนกประสงค ์ ขนาด 
กว้าง 12.00  เมตร  ยาว  13.00  เมตร  สูง 5
.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า   156   ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  196  ล าดับที ่ 15 
 

300,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
กองช่าง

ส านักปลัด 

   

 

        



~ 45 ~ 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

17 
โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ า 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ า  ขนาด
กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  5.20  เมตร  สูง  2.
50   เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า  18.20  ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1   เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  196  ล าดับที ่ 16 

250,000 อบต. 
ดอนมัน  

กองช่าง 
ส านักปลัด 

   

 
 
 
 

        

 
 

18 
 

โครงการถม
สระน้ า
สาธารณะ 
(ข้างที่ท าการ 
อบต.ดอนมัน) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมสระน้ าสาธารณะ ข้างที่ท า
การ อบต.ดอนมัน   
ปริมาณงาน  พ้ืนที่
กว้าง  8.00  เมตร  ยาว  38.00   เมตร   
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  1,216  ลบ.
ม. เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  196  ล าดับที ่ 17  
 

66,800 อบต. 
ดอนมัน  

 
กองช่าง

ส านักปลัด 

   

 

        



~ 46 ~ 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   

******************************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

19 
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขา
อ าเภอ
ประทาย 
 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลดอนมัน    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  226  ล าดับที ่ 1 
 

250,000 อบต. 
ดอนมัน  

กองช่าง 
ส านักปลัด 

            

 
 

20 
 

เงินอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   
หมู่บ้านละ 20,000 บาท   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
 (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  226  ล าดับที ่ 1 
 

200,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
กองช่าง

ส านักปลัด 

            

 
 
 



~ 47 ~ 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                       แบบ ผด. 02   
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

20 
โครงการจัดท า
แผนที่ภาษี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผน
ที่ภาษี    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  197   ล าดับที ่ 19  

300,000 อบต. 
ดอนมัน  

กองช่าง 
กองคลัง 

 
 
 
 

           

 
 

21 
 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
ภาษี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ี เช่น  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  และอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  197   ล าดับที ่ 18 
 

10,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
กองคลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02   
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๓ แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 เงินสมทบ

กองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสม   ทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง  
( 5% ของค่าจ้างพนักงานจ้าง)   

98,000  
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

กองคลัง 

 

       

 

   

2 จ่ายเป็นเงิน
สมทบเข้า
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ

ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 
(คิด1% ของประมาณการรายรับไม่รวมเงิน
อุดหนุน  ปีงบประมาณ  2562)   

 
152,000    

 
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

กองคลัง 
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                                                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๓ แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

ผู้สูงอายุ 
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           
 
 
 
 

5,714,200  
 

อบต. 
ดอนมัน  

 
 

กองคลัง 

 

       

 

   

4 ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์                                                                         

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        
 
 
 
 

12,000    
อบต. 

ดอนมัน  

 
กองคลัง 

 

           

5 เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ        
 
 
 
 

2,880,000  
อบต. 

ดอนมัน  

 
กองคลัง 
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                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๓ แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 

เหตุฉุกเฉิน ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน      
ของประชาชน ฯ       
 
 
 

300,000  
อบต. 

ดอนมัน  

 
กองคลัง 

            

7 รายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
 (สมทบกองทุน ไม่น้อยกว่า  4 0% ของ
เงินจัดสรร  
 
 

91,000  
อบต. 

ดอนมัน  

 
กองคลัง 
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                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02      

******************************* 
 ผ.08 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุ
นวม 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้บุ
นวม  จ านวน  50  ตัว ๆ ละ  
550  บาท เป็นไปตามราคาตาม
ท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์น้ี 
ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561- 2564)  หน้าท่ี  226 ล าดับ
ที ่ 1 
 

27,500  
อบต. 

ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

   

 

        

2 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
ปรับ 
อากาศ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000  บีทียู พร้อมบริการ
ติดต้ัง จ านวน 3  เครื่องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี  226 ล าดับที่  1 

97,200 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02      

******************************* 
 ผ.08 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

3 

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ
หน้าขาวโฟเมก้า 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวโฟ
เมก้า  ขนาดไม่น้อยกว่า  
กว้าง  75 x ยาว 180 x สูง 75  ซม. จ านว
น  20  ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 
คุณลักษณะ  หน้าโต๊ะบุโฟเมก้าสีขาว   โครง
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขาพับเก็บได้   เป็นไป
ตามราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์
น้ีไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าที่  
 226  ล าดับที่  1 

40,000  
อบต. 

ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

   

 

        

4 

ค่าจัดซื้อแท่น
รายงาน (โพ
เดียม) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นรายงาน (โพ
เดียม)  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เ
ป็นไปตามราคาตามท้องตลาด   เน่ืองจาก
ครุภัณฑ์น้ีไม่มีก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564) หน้าท่ี  226 ล าดับที่  1 

10,000 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02      
******************************* 

 ผ.08 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

ค่าจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม  จ านวน  4 ตัว ๆ ละ  
 4,000  บาท  โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดท้องถิ่น
ทั่วไปหรือ 
ใกล้เคียงกับราคาที่เคยจัดซื้อเป็นราคาโดย
ประหยัด คุณลักษณะ  พัดลมอุตสาหกรรม  ใบพัดขนาด
ไม่น้อยกว่า  24  น้ิว แบบต้ังพื้น  เป็นไปตามราคาตาม
ท้องตลาด เน่ืองจากครุภัณฑ์น้ีไม่มีก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าที่  226  ล าดับที ่ 1 

16,000  
อบต. 

ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 

   

 

        

6 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
รายการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ 
 

เพื่อจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์  จ านวน  1  คัน  ขนาด  120 ซีซี 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
(1) กรณีขนาดตุุ่กว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
(2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เป็นไปตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม  2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที่  226  ล าดับที ่ 1 

50,500 อบต. 
ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02      
******************************* 

 ผ.08 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

ครุภัณฑ์งาน 
บ้านงานครัว 
 
รายการจัดซื้อ 
เครื่องตัดแต่ง 
กิ่งไม ้
 

      

        รายการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม ้
 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่ง
ไม ้ ขนาด 22 น้ิว จ านวน  1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้
เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว 
6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 
เป็นไปตามราคาตรฐานครุภัณฑ์  เน่ืองจาก
ครุภัณฑ์น้ีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  มกราคม  2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 226 ล าดับ
ที ่ 1 
 

10,200  
อบต. 

ดอนมัน  

 
ส านักปลัด 
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                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02      

******************************* 
 ผ.08 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

รายการจัดซื้อตู้
เก็บเอกสาร 
  
 

พ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จัดซื้อตามราคา
ตลาด  เป็นไปตามราคาตาม
ท้องตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑ์น้ีไม่มีก าหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าที่  227  ล าดับที ่ 5 

5,500  
อบต. 

ดอนมัน  

 
กองช่าง 

    

 

       

2 

รายการจัดซื้อ
แบบหล่อ
คอนกรีตแบบ
ทรงกระบอก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบ
ทรงกระบอก -
ขนาด  150x300  มิลลิเมตร (15 x 30 ซม.) 
-  ท าด้วยเหล็กหล่อด้านในใสเรียบ  มีความ
หนา  10 มิลลิเมตร 
-  สามารถแยกออกได้และประกบกันได้
อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่  โดยใช้น็อตขัน
ยึด 
-  เหล็กกระทุ้งเหลี่ยม (เหล็กด า)เป็นไปตาม
ราคาตามท้องตลาด  
เน่ืองจากครุภัณฑ์น้ีไม่มีก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าที่  227  ล าดับที ่ 5 

6,500 อบต. 
ดอนมัน  

 
กองช่าง 

 

   

 

        



~ 56 ~ 
 

                                                                         
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02      
******************************* 

 ผ.08 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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

3 

รายการจัดซื้อ
แบบหล่อ
คอนกรีตแบบ
ทรงเหลี่ยม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบ
ทรงเหลี่ยม    
-  แบบหล่อ
คอนกรีต  ขนาด  150x150x150  มิลลิเมตร 
 -  ท าด้วยเหล็กหล่อด้านในใสเรียบ  มีความ
หนา  10 มิลลิเมตร 
-  สามารถแยกออกได้และประกบกันได้
อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่  โดยใช้น็อตขัน
ยึด 
-  เหล็กกระทุ้งเหลี่ยม (เหล็กด า)เป็นไปตาม
ราคาตามท้องตลาด  
เน่ืองจากครุภัณฑ์น้ีไม่มีก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าท่ี 227 ล าดับที่  5 
 

5,000  
อบต. 

ดอนมัน  

 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                        แบบ ผด. 02      

******************************* 
 ผ.08 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

รายการจัดซื้อล้อ
วัดระยะทางแบบ
ดิจิตอล 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 
  หน้าจอแสดงผล LCD  ขนาดใหญ่   
และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ 
  แสดงผลการวัดระยะทางได้ถึง 10  กิโลเมตร   
อ่านความละเอียดได้ถึง  1  เซนติเมตร  
 ใช้แบตเตอรี่เก็บบันทึกค่าท่ีวัดได้  9  
 หมวด  แยกเป็นหมวดละ  5  ค่า  ใช้วัดได้ 
ทั้งมาตราเมตริกและอังกฤษเป็น 
ไปตามราคาตามท้องตลาด  
เน่ืองจากครุภัณฑ์น้ีไม่มีก าหนด 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  4  ปี   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)   
หน้าท่ี  227  ล าดับที ่ 5 

 

12,000  
อบต. 

ดอนมัน  

 
กองช่าง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.. 2562 
                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา                                     แบบ ผด. 02/1      

******************************* 
 ผ.08 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ..2562 
พ.ศ..2561                                         พ.ศ. 2562 

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 

รายการจัดซื้อ
ตู้เย็น 
 

รายการจัดซื้อตู้เย็น  จ านวน  2  เคร่ือง 
ขนาดที่ก าหนดเป็นความจภุายในขั้นต่ า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลาก 
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย 
เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
เน่ืองจากครุภัณฑ์น้ีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  มกราคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าที่  226  ล าดับที ่ 3 

18,800  
อบต. 

ดอนมัน  

 
กอง

การศึกษาฯ 

    

 

       

2 

จัดซื้อ 
ตู้เก็บเอกสาร 
 

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จัดซื้อตามราคา
ตลาด  เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด  เน่ืองจาก
ครุภัณฑ์น้ีไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
 พ.ศ. 2564)  หน้าที่  226  ล าดับที ่ 3 

4,000 

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
กอง

การศึกษาฯ     

 

       

3 

จัดซื้อพัดลมติด
ผนัง 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง  จ านวน  3 ตัว เป็นไปตาม
ราคาตามท้องตลาด  
เน่ืองจากครุภัณฑ์น้ีไม่มีก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที่  226  ล าดับที ่ 3 

4,800 

 
อบต. 

ดอนมัน  

 
กอง

การศึกษาฯ     

 

       



~ 59 ~ 
 

  
 


