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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอดอนตะหนิน จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ /แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินงาน

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

6
4
12
16
5
4
38
85

7.05 %
4.70 %
14.11 %
18.82 %
5.88 %
4.70 %
44.70 %
100.00 %

2,672,100
80,000
10,566,080
1,981,990
371,000
70,000
15,908,830
31,650,000

8.44 %
0.25 %
33.38 %
6.26 %
1.17 %
0.22 %
50.26 %
100.00 %

กองช่าง
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
กองการศึกษาฯ
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
ทุกส่วน
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แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การให้บริการสาธารณูปโภค และได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม
2. แนวทางพัฒนา
(1) แนวทางพัฒนา โครงการปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพานทางระบายนา ทางเท้า
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ก่อ สร้างถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็กบ้านดอนตะ
หนิน หมู่ที่ 5

2

ก่อ สร้างถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก บ้ า นโคก
สะอาด หมู่ที่ 11

3

ก่อ สร้างถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก บ้ า นดอน
กุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตะหนิน ตาบลดอน กองช่าง
หมู่ที่ 5 สายบ้านดอนตะหนิน – บ้านเกาะ ขนาดผิว ตะหนิน
จราจร ความกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร ม. หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กาหนด
เป็นเงิน 434,400 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด ตาบลดอน กองช่าง
หมู่ที่ 11 ความกว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา ตะหนิน
0.15 เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาหนด เป็นเงิน 311,300 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้ านดอนกุดตะ ตาบลดอน กองช่าง
โพธิ์ หมู่ ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา ตะหนิน
0.15 เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาหนด เป็นเงิน 498,700 บาท

3
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

ป รั บ ป รุ ง ถ น น ดิ น เพื่ อ
การเกษตร บ้านกรวย หมู่ที่
12

5

ป รั บ ป รุ ง ถ น น ดิ น เพื่ อ
การเกษตร บ้ า นทองหลาง
น้อย หมู่ที่ 1

6

ก่ อ สร้ า งวางท่ อ ระบายน า
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชั น 2
ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
และฝาปิด บ้านดอนรี หมู่ที่
7

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านกรวย หมู่ที่ ตาบลดอน กองช่าง
12 ด้วยการเสริมผิ วจราจรด้วยหิ นคลุ ก กว้าง ตะหนิน
3.5 ม.ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
วางท่อระบายนา ศก. 0.40 เมตร จานวน 8 จุด
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็น
เงิน 467,700 บาท
ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านทองหลาง ตาบลดอน กองช่าง
น้อย หมู่ที่ 1 ปรับปรุงถนนดิน เพื่ อการเกษตร ตะหนิน
บ้านทองหลางน้อย ด้วยการเสริมผิวจราจรด้วย
หิ น คลุ ก กว้ า ง 5 ม.ยาว 443 เมตร หนา
0.100 เมตร พร้อมวางท่อระบายนา ศก. 0.60
เมตร จ านวน 2 จุ ด ๆละ 7 ท่ อ น รายละเอี ย ด
ตาม แบ บ แป ลนที่ อบ ต.ก าห นด เป็ น เงิ น
460,300 บาท
ก่อสร้างวางท่อระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัน ตาบลดอน กองช่าง
2 ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ช่วงที่ ตะหนิน
1 ยาว 166 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 107 เมตร ค
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็น
เงิน 499,700 บาท
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แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
-วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน
2.แนวทางพัฒนา
(1) แนวทางพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

1

ส่งเสริมและพัฒนากลุม่
อาชีพ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม ตาบลดอน
อาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพตาบลดอนตะ ตะหนิน
หนิน เป็นเงิน 20,000 บาท

สานักปลัด

2

ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ตามโครงการฯ เช่น พันธ์ปลา
และวัสดุอื่นๆ เป็นเงิน 20,000 บาท

สานักปลัด

ตาบลดอน
ตะหนิน

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

5
(2) แนวทางพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ลาดับ
ที่

1

โครงการ/กิจกรรม
จัดหาวัสดุการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

-เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร
ตาบลดอน
เช่นสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ตะหนิน

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

และสัตว์ ฯลฯ
2

เป็นเงิน 30,000 บาท
ศูนย์การเรียนรู้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนิงานศูนย์
การเกษตรตาบลดอนตะ การเรียนรู้การเกษตรตาบลดอนตะหนิน
หนิน
เป็นเงิน 10,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักปลัด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม)
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
- -วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม
2.แนวทางพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ ่วยเอดส์และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว
และประเพณีสงกรานต์

2

เบียยังชีพผู้สูงอายุ

3

เบียยังชีพความพิการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและ
ประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
เป็นเงิน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
ในตาบลดอนตะหนินที่มสี ิทธิได้รับ
ตามประกาศรายชื่อขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนินแล้ว
เป็นเงิน 7,736,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับความ
พิการในตาบลดอนตะหนินทีม่ ีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบความพิการแล้ว
เป็นเงิน 2,227,680 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงานปลัด

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงานปลัด

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงานปลัด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
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
ลาดับ
ที่

4

โครงการ/กิจกรรม
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบีย
ตาบลดอน
ผู้ป่วยเอดส์ทีมสี ิทธิ์ได้รับตาม
ตะหนิน
ระเบียบผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน เป็น
เงิน 12,000 บาท

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

พ.ย

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

สานักงานปลัด

(2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ฯลฯ
โครงการในการดาเนินการ
ตามนโยบายแห่งรัฐ

2

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(รายละเอียดตามโครงการของอบต.)
เป็นเงิน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
เป็นเงิน 5,000 บาท

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน
ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.
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(3) แนวทางการพัฒนา สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1.

การดาเนินโครงการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
ตาบลดอน สานักงานปลัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ตะหนิน
ยาเสพติด
ติด เป็นเงิน 5,000 บาท

2.

ป้องกันและลดอุบตั ิภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาล

3.

เงินสารองจ่าย

4.

การช่วยเหลือตาม
อานาจหน้าที่

5.

6.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตั ิภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
เป็นเงิน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายในกรณีที่จาเป็น ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้
เป็นเงิน 400,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่
ในการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ เป็นเงิน 30,000 บาท
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันภัย
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือน เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร
จัดตังหรือหลักสูตรทบทวน เป็นเงิน
100,000 บาท
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันภัย
การป้องกันและบบรเทา ฝ่ายพลเรือน เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร
สาธารณภัย
จัดตังหรือหลักสูตรทบทวน เป็นเงิน
10,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน
ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

พ.ค.

มิ.ย ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

9
แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนในพืนที่
2.แนวทางพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย
เป็นเงิน 283,750 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

2.

งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2565
เป็นเงิน 15,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

3.

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
โรงเรียน
กลางวันให้กับโรงเรียนในตาบลดอน
ตะหนิน4 แห่ง เป็นเงิน 936,600
บาท
วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอาหาร
เสริมนมให้กับโรงเรียนในเขตพืนที่
ตาบลดอนตะหนิน เป็นเงิน
463,840 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

4

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

วัสดุอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6

ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
โครงการกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

7

8

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน 72,800 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนาเด็ก
โครงการฝึกศึกษานอก
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้อง
ห้องเรียนสาหรับเด็ก
หลางน้อยไปฝึกศึกษานอกห้องเรียน
ปฐมวัย
เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
จัดหาครูฝึกสอนดนตรีไทย จัดหาครูฝึกสอนดนตรีไทย ตามโครงการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยตาบลดอน
ตะหนิน เป็นเงิน 10,000 บาท

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.
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(2) แนวทางการพัฒนา การทานุบารุงศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
1

แห่เทียนจานาพรรษา
ประจาปี 2565

2

เข้าร่วมวันฉลองแห่งชัย
ชนะท่านเท้าสุระนารีและ
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่

3

ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจาปี 2565

4

แห่เทียนจานาพรรษา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานแห่เทียนจานาพรรษาในเขตตาบล
ดอนตะหนิน เป็นเงิน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมวัน
ฉลองแห่งชัยชนะท่านเท้าสุระนารีและ
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่
เป็นเงิน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจาปี 2565 ในเขตตาบล
ดอนตะหนิน เป็นเงิน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจาปี 2565 ในเขตตาบล
ดอนตะหนิน เป็นเงิน 5,000 บาท

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

ตาบลดอน
ตะหนิน

กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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(3) แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ตาบลดอน
ดอนตะหนิน ประจาปี
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจาปี 2565 ตะหนิน
พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เป็นเงิน 40,000 บาท

กอง
การศึกษา

2

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งทีม ตาบลดอน
นักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นประจาปี ตะหนิน
2565 เป็นเงิน 10,000 บาท

กอง
การศึกษา

3

วัสดุอุปกรณ์กีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ตาบลดอน
เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมให้กับหมู่บ้านในเขต ตะหนิน
ตาบลดอนตะหนิน เป็นเงิน 50,000 บาท

กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข)
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
-วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนองค์กรเอกชน ประชาชนสถาบันครอบครัวให้เข้ามามีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ
2.แนวทางพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ ตาบลดอน สานักงานปลัด
หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท เคมี ตะหนิน
พันธ์ป้องกันและกาจัดลูกนายุงลาย
ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท

2

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรคไข้เลือดออกและโรค
อื่นๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการป้องกัน ตาบลดอน สานักงานปลัด
โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออกและโรค ตะหนิน
อื่นๆ เป็นเงิน 10,000 บาท

3

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ
และโรคระบาดอื่นๆ
สุนัขบ้าเป็นเงิน 31,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

4

ค่าใช้จ่ายโครงการการ
ป้องกันและระงับโรคติด
เชือ โควิด 19

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการการป้องกันและระงับโรคติด
เชือ โควิด 19 เป็นเงิน 50,000 บาท

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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(2) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนงานบริการสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

1

โครงการ/กิจกรรม
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พระราดาริด้านสาธารณสุนกิจกรรม
ต่างๆ ในตาบลดอนตะหนิน ทัง 13
หมู่บ้าน เป็นเงิน 260,000 บาท

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.
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แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.แนวทางพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

ปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ -เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่างๆ เช่น
ตาบลดอน สานักงานปลัด
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ กั ษ์ ตะหนิน
พืนที่สีเขียวฯลฯเป็นเงิน 20,000 บาท

2

คลองสวยนาใส ปรับภูมิทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ลาห้วยในพืนที่ตาบลดอนตะ คลองสวยนาใส ปรับภูมิทัศน์ลาห้วย
หนิน
ในพืนที่ตาบลดอนตะหนิน
เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
Big Cleaning Day
Big Cleaning Day ในพืนที่ตาบล
ดอนตะหนิน เป็นเงิน 10,000 บาท

3

4

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน
ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ตะหนิน
ประชาสัมพันธ์การ
จัดการปัญหาขยะในพืนที่ จัดการปัญหาขยะในพืนที่
เป็นเงิน 10,000 บาท

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16
แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ)
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
-วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อยึดหลักธรรมภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางหลักในการบริหารกิจการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
2.แนวทางพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่

1

2

3

โครงการ/กิจกรรม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ของ
นายก รองนายกและเลขานุการ
นายกและเงินตอบแทนสมาชิกสภาฯ
เป็นเงิน 2,326,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
-เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเดือน
ค่าตอบแทนและเงินเพิ่ม ของ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ชั่วคราว เป็นเงิน 5,815,010 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบตั ิราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบตั ิ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงิน 313,000 บาท

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

ตาบลดอน
ตะหนิน

ทุกส่วน

ตาบลดอน
ตะหนิน

ทุกส่วน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
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
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

4

ค่าเช่าบ้าน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตาบลดอน
ส่วนตาบล เป็นเงิน 430,000 บาท ตะหนิน

ทุกส่วน

5

การปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

-เพื่อจ่ายเป็นการปฎิบัติงานนอก
ตาบลดอน
เวลาราชการ เป็นเงิน 10,000 บาท ตะหนิน

ทุกส่วน

6

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนตาบล
เป็นเงิน 105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บริการ
ต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เป็นเงิน 1,250,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

ทุกส่วน

ตาบลดอน
ตะหนิน

ทุกส่วน

8

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ
เป็นเงิน 100,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

ทุกส่วน

9

รับรองและพิธีการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธี
เป็นเงิน 25,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักปลัด/
ส่วนศึกษา

10

ค่าเดินทางไปราชการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดินทาง ตาบลดอน
ไปราชการ เป็นเงิน 55,000 บาท ตะหนิน

ทุกส่วน

11

การจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

-เพิ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นเงิน 20,000 บาท

กองคลัง

7

ตาบลดอน
ตะหนิน

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

18
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

12

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง
เป็นเงิน 260,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

13

ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

ตาบลดอน
ตะหนิน

ทุกส่วน

14

ค่าวัสดุสานักงาน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เป็นเงิน 95,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเงิน 180,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

ทุกส่วน

15

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเงิน 70,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง

16

วัสดุงานบ้านงานครัว

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้าน
งานครัวขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นเงิน 35,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

17

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เป็นเงิน 20,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

19
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

18

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลื่น ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นเงิน 90,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

19

วัสดุคอมพิวเตอร์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล เป็นเงิน 120,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

20

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณา
ตาบลดอน สานักงานปลัด
และเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วน ตะหนิน
ตาบล เป็นเงิน 2,000 บาท

21

วัสดุก่อสร้าง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นเงิน 80,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

กองช่าง

22

วัสดุอื่นๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีไ่ ม่ ตาบลดอน
เข้าลักษณะและประเภทตามวิธีการ ตะหนิน
งบประมาณ เป็นเงิน 5,000 บาท

กองช่าง

23

ค่าไฟฟ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน เป็นเงิน 210,000 บาท

ทุกส่วน

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

20
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24

ค่าโทรศัพท์

25

ค่าไปรษณีย์

26

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เป็นเงิน 1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เป็นเงิน 7,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

ค่าบริการทางด้าน
คมนาคม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอน
ตะหนิน เป็นเงิน 35,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

27

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขุนทอง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลขุนทอง
เป็นเงิน 20,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

28

อุดหนุนอาเภอบัวใหญ่

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอบัวใหญ่ ในการจัดงาน
รัฐพิธี เป็นเงิน 10,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

29

เงินสบทบกองทุนบาเหน็จ -เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบาเหน็จ ตาบลดอน สานักงานปลัด
บานาญ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ตะหนิน
315,000 บาท

ตาบลดอน สานักงาน
ตะหนิน
ปลัด/กองคลัง

อ.บัวใหญ่

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

21
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

30

เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม

-เพื่อจ่ายเงินสบทบกองทุน
ประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
เป็นเงิน 80,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

31

เงินค่าสวัสดิการสาหรับ
ข้าราชการครู

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรราชการ ตาบลดอน
ครู เป็นเงิน 40,000 บาท
ตะหนิน

32

เงินช่วยเหลือกิจการประปา -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการ
ตาบลดอน สานักงานปลัด
ประปาขององค์การบริหารส่วนตาบล ตะหนิน
ดอนตะหนิน เป็นเงิน 300,000บาท

33

ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรางวัล หรือ
เงินรางวัล ในกิจกรรมต่างๆ
เป็นเงิน 10,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

34

เงินสมทบทุนหลักประกัน
สุขภาพ

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เป็นเงิน 80,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

35

ค่าครุภณ
ั ฑ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
และครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เป็นเงิน 118,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

36

ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
(หลังสีเขียว)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคาร (หลังสีเขียว) ภายใน
สานักงาน เป็นเงิน 333,100 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

ส่วนศึกษาฯ

ส่วนศึกษาฯ

กองช่าง

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

22
(2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

ค่าจ้างที่ปรึกษา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาทีเ่ ป็น
ตาบลดอน สานักงานปลัด
กลาง เพื่อสารวจความพึ่งพอใจของผู้ ตะหนิน
มารับบริการ เป็นเงิน 20,000 บาท

2

เงินสบทบกองทุนทดแทน

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุน
ทดแทน เป็นเงิน 5,000 บาท

ตาบลดอน สานักงานปลัด
ตะหนิน

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.
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แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(งบเฉพาะการ กิจการประปา)
1.งานกิจการประปา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

1

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

2

รายจ่ายเพื่อบารุง
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

3

ค่าวัสดุสานักงาน

4

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

5

ค่าวัสดุก่อสร้าง

6

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
จากบุคคลภายนอกกระทาการในกิจการ
ประปาฯ
เป็นเงิน 168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพือ่ บารุง
ซ่อมแซมทรัพย์สินของกิจการประปา
เป็นเงิน 40,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ
สานักงานของกิจการประปา
เป็นเงิน 8,540 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซือวัสดุที่ใช้ในการผลิต
ประปา เช่น คลอลีน สารส้ม
ปูนขาว นายาต่างๆ ฯ
เป็นเงิน 238,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ใน
กิจการประปาฯ เป็นเงิน 62,800 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ใน
กิจการประปาฯ เป็นเงิน 9,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

7

ค่าวัสดุอื่นๆ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอื่นๆ
เป็นเงิน 40,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

8

ค่าไฟฟ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ ตาบลดอน
ประปาขององค์การบริหารส่วนตาบล ตะหนิน
เป็นเงิน 256,600 บาท

สานักงาน
ปลัด

9

ค่าจัดซือเครื่องสูบนา
มอเตอร์ไฟฟ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องสูบนา
มอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง
เป็นเงิน 18,300 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

10

ค่าจัดซือเครื่องสูบนา
(ปั้มซัมเมอร์)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องสูบนา
(ปั้มซัมเมอร์) จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 20,000 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

11

เงินสบทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิน่
เป็นเงิน 11,460 บาท

ตาบลดอน
ตะหนิน

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2564
ต.ค.

พ.ย

พ.ศ. 2565

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

