
 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ด าเนนิการกอ่สร้างถนนขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 300,000     ด าเนนิการจากบริเวณที่ดิน กองช่าง
เสริมเหล็ก ม.2 143 ม. หนา 0.10 ม. หรือมพีื้นที่กอ่สร้างไม่ นายสมศรี  แทนไธสง ไปที่นา

นอ้ยกว่า715 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ นางมณเทียร  หงษไ์ธสง 
ทางกว้างข้างละไมน่อ้ยกว่า 0.50 ม. พร้อม ม. 2
ติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1
ปา้ย รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.
เมอืงพะไล ก าหนด

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ด าเนนิการกอ่สร้างถนนขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300,000     ด าเนนิการจากบา้นหลุบทุ่ม กองช่าง
เสริมเหล็ก ม.4 142 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่กอ่สร้าง ต. เมอืงพะไล ไปบา้น

ไมน่อ้ยกว่า 568 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง โนนเมอืง ต.สามเมอืง อ.สีดา 
ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.เมอืงพะไล
ก าหนด
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แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. 300,000     ด าเนนิการจากบริเวณหนา้ กองช่าง
เสริมเหล็ก ม. 5 ยาว 143 ม. หนา 0.10 ม. หรือมพีื้นที่ บา้นนายยงค์ - บา้นพะไล

กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 715 ตร.ม. ม. 3
ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไมน่อ้ยกว่า
0.50 ม. พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบแปลน อบต.เมอืงพะไลก าหนด

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. 300,000     ด าเนนิการถนนเส้นรอบ กองช่าง
เสริมเหล็ก ม. 6 ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ หมูบ่า้นเพ็ดนอ้ย  ม. 6 

กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 560 ตร.ม.
ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไมน่อ้ยกว่า
0.50 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบแปลน อบต.เมอืงพะไลก าหนด
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องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. 300,000     ด าเนนิการจากด้านทิศ กองช่าง
เสริมเหล็ก ม. 8 ยาว 143 ม. หนา 0.10 ม. หรือมพีื้นที่ ตะวันตกวัดหลวงพ่ออทุัย

กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 715 ตร.ม. ไปทางเสาโทรคมนาคม
ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไมน่อ้ยกว่า
0.50 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบแปลน อบต.เมอืงพะไลก าหนด

6 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียมล าหว้ย ด าเนนิการกอ่สร้างถนน ท่อเหล่ียมขนาดกว้าง 238,000     บริเวณล าหว้ยนอ้ยเชือ่ม กองช่าง
นอ้ยบา้นพะไล ม. 3 1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 7 ม. สระน้ าวัดบา้นพะไล

พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1 ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบแปลน อบต.เมอืงพะไลก าหนด
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการตรวจสอบที่สาธารณ ด าเนนิการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน ์ 30,000       ที่สาธารณประโยชนภ์ายใน กองช่าง
ประโยชน์ ด าเนนิการขอออกหนงัสือส าคัญส าหรับที่ ต าบลเมอืงพะไล

หลวง ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชนก์รณีมขี้อพิพาท

2 การบริหารจัดการขยะมลูฝอย ด าเนนิการจัดกจิกรรม/การบริหารจัดการขยะ 30,000       ต.เมืองพะไล ส านกัปลัด
ในพื้นที่ ต.เมอืงพะไล โครงการคัดแยกขยะ
มลูฝอย ณ แหล่งก าเนดิ การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ใหค้วามรู้ จัดกจิกรรมการคัดแยกขยะ 
ฯลฯ

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 280,000     ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
การพัฒนาการเกษตรตามแนว และศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎใีหม ่โดยยึดหลักปรัชญา ทฤษฎใีหม ่โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกจิพอเพียง ใหแ้ก ่คณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภา ข้าราชการ พนกังานส่วนต าบล
พนกังานจ้าง อบต. เกษตรกร และประชาชน
ต าบลเมอืงพะไล

   1.2 แผนงานการเกษตร
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช ฯ ด าเนนิการโครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช ฯ 30,000       ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
เพื่อใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญของการ
อนรัุกษุพ์ันธุรกรรมพืช น ามาใช้กบัวิถีชีวิต
และอาชีพได้ 

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดลอ้ม
   1.1 แผนงานการเกษตร
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกต้นไมใ้นเขตต าบล ด าเนนิการจัดกจิกรรมปลูกต้นไม้ 20,000       พื้นที่สาธารณประโยชน์ ส านกัปลัด
เขตพื้นที่ต าบลเมอืงพะไล

จ านวน  1  แหง่

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม ด าเนนิการจัดกจิกรรมปลูกหญ้าแฝก 10,000       พื้นที่สาธารณประโยชน์ ส านกัปลัด
โครงการพระราชด าริ เขตพื้นที่ต าบลเมอืงพะไล

จ านวน  1  แหง่
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โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาแหลง่น้ า

ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขุดลอกหนองฝายสวน ด าเนนิการขุดลอกหนองฝายสวน ขนาดกว้าง 275,500     ด าเนนิการบริเวณ กองช่าง

บา้นฝาผนงั ม. 1 45 ม. ยาว 60  ม. ลึกเฉล่ีย 3.50 ม. ปริมาตร หนองฝายสวน บา้นฝาผนงั 
ดินขุด 7698.25 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย ม. 1
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.เมอืงพะไล
ก าหนด

   1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก าจัดผักตบชวาหรือวัชพืช ด าเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการก าจัดผักตบ 10,000       ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
ในแหล่งน้ า ชวาหรือวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561
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พ.ศ. 2562

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการถมดินเพื่อกอ่สร้างลานกฬีา ถมดินขนาดกว้าง 38.50 ม. ยาว 65.50 ม. 384,000     บา้นหนองเรือ หมูท่ี่ 7 กองการศึกษา
บา้นหนองเรือ หมูท่ี่ 7 ถมดินหนาเฉล่ีย 5.00 ม. ปริมาตรดินถม ต.เมอืงพะไล

12,608.75 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังปา้ยประชา
สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ปา้ย รายละเอยีด
ตามแบบแปลน อบต. เมอืงพะไลก าหนด

2 โครงการสืบสานประเพณี ด าเนนิการจัดกจิกรรมถวายเทียนพรรษา 30,000       วัดและส านกัสงฆ์ กองการศึกษา
เข้าพรรษา ในพื้นที่ต าบลเมอืงพะไล

3 โครงการสืบสานประเพณี ด าเนนิการจัดกจิกรรมลอยกระทง 30,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
ลอยกระทง

4 โครงการสืบสานประเพณี ด าเนนิการจัดกจิกรรมวันสงกรานต์ 30,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
สงกรานต์

5 โครงการจัดงานประเพณีของดี ด าเนนิการอดุหนนุสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 50,000       ที่ว่าการอ าเภอบวัลาย กองการศึกษา
บวัลาย บวัลายตามโครงการของดีอ าเภอบวัลาย จังหวัดนครราชสีมา
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องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.2 แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคุณธรรมสานสายใย ด าเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการคุณธรรม 10,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
ครอบครัว สานสายใยครอบครัว 

2 โครงการแข่งขันกฬีา ด าเนนิการจัดการแข่งขันกฬีานกัเรียน 100,000     ม.1-9 กองการศึกษา
ภายในต าบล เยาวชนและประชาชน จ านวน  1  คร้ัง

3 โครงการจัดงานวันเด็ก ด าเนนิการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 30,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
แหง่ชาติ ประจ าป ี2562

4 โครงการเด็กและเยาวชน อบต. ด าเนนิการจัดกจิกรรม/อบรมเด็กและ 10,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
เมืองพะไลโตไปไม่โกง เยาวชน อบต.เมอืงพะไล

5 โครงการพานอ้งท่องธรรมะ ด าเนนิการจัดกจิกรรม/อบรมตามโครงการ 10,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
พานอ้งท่องธรรมะ 

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ ด าเนนิการจัดหาหนงัสือเรียน อปุกรณ์การ 15,100       ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน เรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน จัดกจิกรรมพัฒนา
การจัดการศึกษา) ผู้เรียน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล
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แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.2 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย ด าเนนิการจัดการเรียนการสอน จัดหาส่ือการ 37,400       ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและอืน่ๆ
(วัสดุการศึกษา ศพด.)

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ส าหรับ 107,800     ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา เด็กนกัเรียน สังกดั ศพด.อบต.เมอืงพะไล 
(อาหารกลาง ศพด.) จ านวน 22 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน

245 วัน
9 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  - จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนกัเรียน 432,640     ศพด.อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา

สังกดั ศพด.อบต.เมอืงพะไล  จ านวน 22 คน โรงเรียนบา้นฝาผนงั
ๆละ 8 บาท จ านวน  260  วัน โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย
 - จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย
นกัเรียนโรงเรียนสังกดั สพฐ. ในเขตพื้นที่
บริการ อบต.เมอืงพะไล จ านวน 3 แหง่ ดังนี้
1. โรงเรียนบา้นฝาผนงั จ านวน 54 คนๆ ละ
   8  บาท จ านวน 260 วัน
2. โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย จ านวน 104 คนๆ 
   ละ 8  บาท จ านวน 260 วัน
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.2 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย จ านวน 28 คนๆ ละ
   8  บาท จ านวน 260 วัน

10 วัสดุกฬีา จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีาฝึกซ้อมส าหรับหมูบ่า้น 75,000       อบต.เมอืงพะไล กองการศึกษา
จ านวน  9 หมูบ่า้น

11 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 50,000       โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย กองการศึกษา
โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย แดงนอ้ย ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน
12 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 35,000       โรงเรียนบา้นฝาผนงั กองการศึกษา

โรงเรียนบา้นฝาผนงั ฝาผนงั ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน

13 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 15,000       โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย กองการศึกษา
โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย เพ็ดนอ้ย ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน
14 โครงการอาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 416,000     โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย กองการศึกษา

โรงเรียนบา้นแดงนอ้ย แดงนอ้ย ตามโครงการอาหารกลาง
วัน จ านวนนกัเรียน 104 คน อตัรา
มือ้ละ 20 บาท/คน จ านวน 200  วัน
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โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.2 แผนงานการศึกษา (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการอาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 216,000     โรงเรียนบา้นฝาผนงั กองการศึกษา
โรงเรียนบา้นฝาผนงั ฝาผนงั ตามโครงการอาหารกลางวัน

จ านวนนกัเรียน 54 คน อตัรามือ้ละ 
20 บาท/คน จ านวน 200 วัน

16 โครงการอาหารกลางวัน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 112,000     โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย กองการศึกษา
โรงเรียนบา้นเพ็ดนอ้ย เพ็ดนอ้ย ตามโครงการอาหารกลางวัน

จ านวนนกัเรียน 28 คน อตัรามือ้ละ 
20 บาท/คน จ านวน 200 วัน

   5.3 แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์ ด าเนนิการส ารวจจ านวนสุนขัและแมว ทั้งที่ 7,500         ม.1-9 ส านกัปลัด
และขึน้ทะเบยีนสัตว์ปลอดโรค คน มเีจ้าของและไมม่เีจ้าของ โดยส ารวจปลีะ ต.เมอืงพะไล
ปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ตามปณิธาน 2 คร้ัง คร้ังแรกภายในเดือนธันวาคม คร้ังที่ 2
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ภายในเดือนมถิุนายน
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี
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โครงการ
พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการบริหารจัดการการแพทย์ จ้างเหมาบริการบคุคลที่ผ่านการอบรมหลัก 126,000     ม. 1 - 9  ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
ฉุกเฉิน สูตรตามที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถา

บนัการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติก าหนด ปฏบิติั
หนา้ที่การแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชน
ในกรณีเจ็บปว่ยฉุกเฉิน 

3 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค ด าเนนิการฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้ 45,000       ม.1-9 ส านกัปลัด
พิษสุนขับา้ ใหแ้กส่นขัและแมวทั้งที่มเีจ้าของและไมม่ี ต.เมอืงพะไล

เจ้าของ
4 โครงการส่งเสริมและ ด าเนนิการจัดท าโครงการส่งเสริมและรณรงค์ 80,000       ม.1-9 ส านกัปลัด

รณรงค์ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก การพ่นหมอกครัน ต.เมอืงพะไล
5 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นแดงนอ้ย ม. 2 ส านกัปลัด

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช แดงนอ้ย ม. 2 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ม. 2 ตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกมุารี 
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โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการการควบคุมโรคขาดสาร อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นพะไล ม. 3 ส านกัปลัด
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช พะไล ม. 3 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
สุดาฯสยามบรมราชกมุารี ม. 3 ตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกมุารี 

7 โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหนองแก ม. 9 ส านกัปลัด
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนองแก ม. 9 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
สยามบรมราชกมุารี ม. 9 ตามโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกมุารี 

8 โครงการควบคุมโรคมาเลเรียของ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นฝาผนงั ม. 1 ส านกัปลัด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฝาผนงั ม. 1 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
สยามบรมราชกมุารี ม. 1 ตามโครงการควบคุมโรคมาเลเรียของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี 
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 3,000         บา้นฝาผนงั ม. 1 ส านกัปลัด
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฝาผนงั ม. 1 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
สยามบรมราชกมุารี ม. 1 ตามโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกมุารี 

10 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นหลุบทุ่ม ม. 4 ส านกัปลัด
สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์ หลุบทุ่ม ม. 4 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่่ลูก
ทินดัดามาต ม. 4 สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์

เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต
11 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นแดงนอ้ย ม. 2 ส านกัปลัด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร แดงนอ้ย ม. 2   เพื่อด าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ม. 2 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ของสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นพะไล ม. 3 ส านกัปลัด
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร พะไล ม. 3   เพื่อด าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ม. 3 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ของสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี 

13 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหลุบทุ่ม ม. 4 ส านกัปลัด
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร หลุบทุ่ม ม. 4   เพื่อด าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ม. 4 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ของสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี 

14 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นเพ็ดนอ้ย ม. 6 ส านกัปลัด
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร เพ็ดนอ้ย ม. 6  เพื่อด าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ม. 6 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ของสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี 

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา
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โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นโนนสะอาด ม. 7 ส านกัปลัด
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร โนนสะอาด ม. 7 เพื่อด าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ม. 7 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ของสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี 

16 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นสระน้ าเที่ยง ม. 5 ส านกัปลัด
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร สระน้ าเที่ยง ม. 5 เพื่อด าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
ณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ม. 5 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ของสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี 

17 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นหนองแก ม. 9 ส านกัปลัด
และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ หนองแก ม. 9 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
ม. 9 และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
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พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นโนนสะอาด ม. 8 ส านกัปลัด
และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ โนนสะอาด ม. 8 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ประชาชนตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนา
ม. 8 การและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

19 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นสระน้ าเที่ยง ม. 5 ส านกัปลัด
ยาเสพติด To be number one สระน้ าเที่ยง ม. 5 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น) ประชาชนตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตราชกญัญา ปญัหายาเสพติด To be number one
สิริวัฒนาพรรณวดี ม. 5 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)

ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหนองเรือ ม. 7 ส านกัปลัด
ยาเสพติด To be number one หนองเรือ ม. 7 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น) ประชาชนตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตราชกญัญา ปญัหายาเสพติด To be number one
สิริวัฒนาพรรณวดี ม. 7 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)

ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 

21 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นโนนสะอาด ม. 8 ส านกัปลัด
ยาเสพติด To be number one โนนสะอาด ม. 8 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น) ประชาชนตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตราชกญัญา ปญัหายาเสพติด To be number one
สิริวัฒนาพรรณวดี ม. 8 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)

ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 
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พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นเพ็ดนอ้ย ม. 6 ส านกัปลัด
ยาเสพติด To be number one เพ็ดนอ้ย ม. 6 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น) ประชาชนตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตราชกญัญา ปญัหายาเสพติด To be number one
สิริวัฒนาพรรณวดี ม. 6 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่า้น)

ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 

23 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหนองแก ม. 9 ส านกัปลัด
สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ หนองแก ม. 9 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
สยามบรมราชกมุารี ม. 9 อนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
24 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นโนนสะอาด ม. 8 ส านกัปลัด

สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ โนนสะอาด ม. 8 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ
สยามบรมราชกมุารี ม. 8 และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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แบบ ผด.02



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นหลุบทุ่ม ม. 4 ส านกัปลัด
สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ หลุบทุ่ม ม. 4 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ
สยามบรมราชกมุารี ม. 4 และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
26 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นเพ็ดนอ้ย ม. 6 ส านกัปลัด

สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ เพ็ดนอ้ย ม. 6 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ
สยามบรมราชกมุารี ม. 6 และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
27 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นหนองเรือ ม. 7 ส านกัปลัด

สุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของ หนองเรือ ม. 7 เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ต.เมอืงพะไล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชาชนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ
สยามบรมราชกมุารี ม. 7 และสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       บา้นฝาผนงั ม. 1 ส านกัปลัด
จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ฝาผนงั ม. 1 เพื่อด าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขั
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ บา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
อคัรราชกมุารี  ม. 1 ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร

ณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี
29 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 8,000         บา้นสระน้ าเที่ยง ม. 5 ส านกัปลัด

จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน สระน้ าเที่ยง ม. 5 เพื่อด าเนนิการตาม ต.เมอืงพะไล
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
อคัรราชกมุารี  ม. 5 ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร

ณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี
30 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 7,000         บา้นแดงนอ้ย ม. 2 ส านกัปลัด

พระราชประสงค์ ม. 2 แดงนอ้ย ม. 2 เพื่อด าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล
อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.3 แผนงานสาธารณสขุ (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน อดุหนนุงบประมาณใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น 6,000         บา้นพะไล ม. 3 ส านกัปลัด
พระราชประสงค์ ม. 3 พะไล ม. 3 เพื่อด าเนนิการตามโครงการ ต.เมอืงพะไล

อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์

   5.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด าเนนิการเปดิโรงเรียนผู้สูงอายุท าการสอน 50,000       อบต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด าเนนิการจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เกษตรกร 40,000       อบต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์และลด ด าเนนิการต้ังจุดบริการประชาชนใน 20,000       พื้นที่จุดเส่ียง หมูท่ี่ 2 ส านกัปลัด

อบุติัเหตุทางถนนในช่วง ช่วงเทศกาลปใีหม่/สงกรานต์ ประจ าปี และ หมูท่ี่ 1
เทศกาลปใีหมแ่ละสงกรานต์ 2562

   5.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ 20,000       ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
แกไ้ขปญัหายาเสพติด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน

ตระหนกัถึงพิษภยัของยาเสพติดที่มต่ีอสังคม

2 โครงการพัฒนาสนบัสนนุกจิกรรม อดุหนนุกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลเมอืงพะไล เพื่อ 30,000       ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
องค์กรสตรีต าบลเมอืงพะไล ด าเนนิกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ

พัฒนาตนเองของสตรีต าบลเมอืงพะไล
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

   5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
   5.7 แผนงานงบกลาง
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุใหก้บั 5,316,000   ม.1-9 ส านกัปลัด
ผู้สูงอายุที่มสิีทธิได้รับเงินตามระเบยีบ ต.เมอืงพะไล
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้พิการใหก้บั 2,006,400     ม.1-9 ส านกัปลัด
ผู้พิการที่มสิีทธิได้รับเงินตามระเบยีบ ต.เมอืงพะไล
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด าเนนิการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ให ้ 60,000       ม.1-9 ส านกัปลัด
กบัผู้ปว่ยเอดส์ที่มสิีทธิได้รับเงินตาม ต.เมอืงพะไล
ระเบยีบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ด าเนนิการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000       ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
ต าบลเมืองพะไล ต าบลเมอืงพะไล โดยยึดหลักประชาชน

ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน

5 สมทบกองทุนหลักประกนั ด าเนนิการสมทบกองทุนหลักประกนั 100,000     กองทุนหลักประกนัสุขภาพ ส านกัปลัด
สุขภาพระดับท้องถิน่หรือ สุขภาพท้องถิน่หรือพื้นที่ต าบลเมอืงพะไล องค์การบริหารส่วนต าบล
พื้นที่ต าบลเมอืงพะไล (สปสช.) (สปสช.) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมอืงพะไล

(สปสช.อบต.เมอืงพะไล)

แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา
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โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทิดทูนสถาบนัส าคัญ ด าเนนิการจัดกจิกรรมเทิดทูนสถาบนัของชาติ 10,000       ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
ของชาติ ศูนย์รวมแหง่ความเปน็ชาติและความสามคัคี

และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ โดยใหป้ระชาชนได้มส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม รวมถึงการจัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆ
ที่จ าเปน็ตามโครงการ

2 โครงการอบรมสัมมนาและ ด าเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการอบรม 260,000     อบต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
ศึกษาดูงาน สัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิน่

รองผู้บริหารท้องถิน่ เลขานกุารผู้บริหาร 
ท้องถิน่  ประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง  

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 20,000       อบต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
จริยธรรม ใหแ้ก ่ผู้บริหารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิน่ 

เลขานกุารผู้บริหารท้องถิน่ ประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.  พนกังาน
ส่วนต าบล พนกังานครู อบต. ลูกจ้างประจ า
และพนกังานจ้าง  จ านวน 1 คร้ัง
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ่)
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสนบัสนนุการ ด าเนนิการตามโครงการสนบัสนนุการ 540,000     ต าบลเมอืงพะไล ส านกัปลัด
เลือกต้ัง เลือกต้ังตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนต าแหนง่ที่ว่าง และกรณีที่ก าหนด
ใหม้กีารเลือกต้ังใหมแ่ละกรณีอืน่ๆ) 

5 อดุหนนุอ าเภอบวัลาย เพื่ออดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอ 20,000       ที่ท าการปกครอง ส านกัปลัด
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน บวัลายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และ อ าเภอบวัลาย
ส าคัญต่าง ๆ วันส าคัญต่างๆ ที่ราชการก าหนด ฯลฯ 

6 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ ด าเนนิการจัดท าโครงการจัดท า 100,000     อบต. เมอืงพะไล กองคลัง
ทะเบยีนทรัพย์สิน แผนที่ภาษปีระจ าป ี2562 ปรับข้อมลูแผนที่

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน การจัดท าฐาน
ข้อมลู
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงและการบริหาร
   6.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ จัดท าโครงการ/กจิกรรม อบต.เคล่ือนที่ 30,000       ต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
เพื่อออกหนว่ยบริการประชาชน
ประจ าป ี2562

   6.3 แผนงานงบกลาง
ล าดบั รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
จากโครงการ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สมทบเข้ากองทุนประกนั สมทบเข้ากองทุนประกนัสังคมตามกฎ 65,800       อบต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
สังคมตามกฎกระทรวง กระทรวง นายจ้างและผู้ประกนัตนตาม

มาตรา 33 อตัราฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้าง ของผู้ประกนัตน

2 สมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ สมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ 152,548     อบต.เมอืงพะไล ส านกัปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถิน่  ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) ตาม
(กบท.) มาตรา 6 แหง่พระราชบญัญัติบ าเหนจ็

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2500 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
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แบบ ผด.02
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลเมอืงพะไล อ าเภอบวัลาย จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562


























































