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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง                          
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำป เพ่ือเปนการกำหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองตามยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และใหเปนไป
ตามระเบียบฯ โดยมีองคประกอบท่ีสำคัญอยู 2 สวน คือ 

(1) สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย บทนำ , วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน , ข้ันตอน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน , ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

(2) สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
กิจกรรมและงบประมาณ  

 

แผนการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม                            
ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับการอนุมัติ                          
ใหดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและ
บูรณาการทำงานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ                          
ในแผนการดำเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 

องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  จึงไดจัดทำแผนการดำเนินงานข้ึน เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการดำเนินงานของสวนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
และโครงการท่ีไดกำหนดไว  รวมท้ังการใชทรัพยากรทางการบริหารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                            
ไดประโยชนสูงสุดและสามารถสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริงและยั่งยืนตอไป 
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สวนที่ 1 บทนำ 

1.1 บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง                          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำป โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม                    
ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น ซ่ึงจะทำใหแนว
ทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานงานและบูรณาการทำงานระหวาง
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  และทำใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
  1. แผนการดำเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจำปงบประมาณนั้น 
เพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนก 
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
  2. แผนการดำเนินงาน  จะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน                       
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการ
ดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

    3.1 งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ) 

    3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 

    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีมีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวา
จะเกิดประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

                                                                                                       
                                                                                 

/1.3 ข้ันตอน... 
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1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 4 ไดกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงานตามขอ 26 
และ ขอ 27 ดังนี้  

ขอ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหจัดทำตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
      (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

      (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้                    
ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

 ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงาน
เปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
  ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทำแผนการดำเนินงานแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนินงาน
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 , 2 , 3 , 4......) 

  รางแผนการดำเนินงาน ใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 บทนำ 
   องคประกอบ  ประกอบดวย บทนำ วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน ข้ันตอน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชนของการแผนการดำเนินงาน โดยนำเสนอ ดังนี้ 
   1.1 บทนำ 
   1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
   1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

 
/สวนท่ี 2... 
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  สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   องคประกอบ  ประกอบดวย บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรมและ
งบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ 
ผด.01) เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ           
พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเปน
รอยละของโครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 
   การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 จะตองลงรายการยุทธศาสตร
แผนงานใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ  การคิดรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเม่ือลง                 
แตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้งและจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย 
   การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ                    
ผด.02) เปนแบบบัญขีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
(แบบ ผด.02/1) เปนแบบบัญขีครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับ
ท่ี/ครุภัณฑ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 

1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  1. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินงานจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
  2. แนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวนตำบล
หนองตะไกมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  3. ลดความซ้ำซอนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หนวยงานอ่ืน 
  4. เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5. เปนเครื่องมือในการดิดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
 
 
 
 



1) ยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ

 -  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

    2.1 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

 -  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    4.1 แผนงานงบกลาง  -  -  -  -  - 

    4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห  -  -  -  -  - 

    4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

 -4-

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลักจํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

แบบ ผด. 01



5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

    5.1 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 100.00 25,540,000            100.00                 กองชาง

รวม 19 100.00 25,540,000           100.00                

7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณีและกีฬา

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  - 

    7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

 -5-

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/แผนงาน

แบบ ผด. 01



8) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  - 

    8.2 แผนงานสังคมสงเคราะห  -  -  -  -  - 

    8.3 แผนงานเคหะและชุมขน  -  -  -  -  - 

    8.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมขน  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

9) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

    9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

10) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

    10.1 แผนงานเคหะและขุมขน  -  -  -  -  - 

    10.2 แผนงานการเกษตร  -  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  -  - 

รวมทั้งสิ้น 19 100 25,540,000           100                     

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

 -6-

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 01



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

1 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก เสริมดินถนน (ขุดเหวี่ยง) 446,000           หมูที่ 1 กองชาง

สายไรนายเย็น สรางกลาง - ขนาดกวาง 5 เมตร ระยะทาง บานหนองตะไก

ไรนายเอกชัย จงสันเทียะ 509 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร

หมูที่ 1 บานหนองตะไก คิดเปนปริมาตรดินถม 1,018

(งบเงินสะสม) ลบ.ม. พรอมลงหินคลุก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5 เมตร ระยะทาง

509 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15

เมตร ปริมาตรหินคลุก 381.7

ลบ.ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม

นอยกวา 2,545 ตารางเมตร

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.

ชั้น 3 ศก. 0.80*1.00 เมตร

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

 -7-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

จํานวน 14 ทอน และยาแนว

รอยตอใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ส.ค. ก.ย.

 -8-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2 ซอมสรางถนนแอสฟลทคอนกรีต ชวงที่ 1 แยกบานนายเลียบ 432,000           หมูที่ 1 กองชาง

(Asphalt Concrete) สายสี่แยก ตอบกลาง - บานนางสมศรี บานหนองตะไก

บาน นายเลียบ ตอบกลาง - กระจางโพธิ์ ผิวจราจรกวาง 4

บานนายบุญนํา คิดรอบ เมตร ระยะทาง 165 เมตร

หมูที่ 1 บานหนองตะไก หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่

(งบเงินสะสม) ดําเนินการไมนอยกวา 660

ตารางเมตร

ชวงที่ 2 บานนางสมศรี

กระจางโพธิ์ - บานนายบุญนํา

คิดรอบ ผิวจราจร กวาง 5 เมตร

ระยะทาง 105 เมตร หนาเฉลี่ย

0.04 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

ก.ย.

 -9-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

ไมนอยกวา 525 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.หนองตะไก

กําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -10-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 815,000           หมูที่ 1 กองชาง

สายสถานพยาบาลหมอพรทิพย - ระยะทาง 265 เมตร หนาเฉลี่ย บานหนองตะไก

สี่แยกบานนางเนาวรัตน ทูลกลาง 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ 1 บานหนองตะไก ไมนอยกวา 1,325 ตารางเมตร

(งบเงินสะสม) พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.

ชั้น 3 ศก. 0.40*1.00 เมตร

จํานวน 7 ทอน ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด และติดตั้ง

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

4 ปรับปรุงถนนลงหินคุลกสายไร เสริมดินถนน (ขุดเหวี่ยง) ขนาด 258,000           หมูที่ 2 กองชาง

นายถนอม แฝงกลาง - ไรนาง กวาง 4 เมตร ระยะทาง 65 บานหนองตะไก

ฉออน แมดพิมาย หมูที่ 2 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร คิดเปน

บานหนองตะไก ปริมาตรดินถม 104 ลบ.ม. พรอม

(งบเงินสะสม) ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวาง

4 เมตร ระยะทาง 695 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร

หินคลุก 278 ลบ.ม. หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 2,780

ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.60*1.00

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

เมตร จํานวน 14 ทอนและยาแนว

รอยตอใหเรียบรอย ตามแบบ

อบต.หนองตะไกกําหนด พรอม

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -13-

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 1,538,000        หมูที่ 3 กองชาง

สายบานนางโอป สมจิตร - ระยะทาง 502 เมตร หนาเฉลี่ย บานหนองตะไก

ถนนทางหลวงชนบท 2141 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ 3 บานหนองตะไก ไมนอยกวา 1,995 ตารางเมตร

(งบเงินสะสม) พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.

มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40*1.00 เมตร

จํานวน 8 ทอน ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด และติดตั้ง

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 -14-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 500,000           หมูที่ 4 กองชาง

สายบานนายอุน วิชาเกวียน - ระยะทาง 167 เมตร หนาเฉลี่ย บานประชานิมิตร

บานนายประจวบ พุฒพรึก 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ 4 บานประชานิมิตร ไมนอยกวา 835 ตารางเมตร 

(งบเงินสะสม) พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. มอก.

ชั้น 3 ศก. 0.40*1.00 เมตร

จํานวน 8 ทอน ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนดและติดตั้ง

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

พ.ศ. 2566

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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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 125,000           หมูที่ 4 กองชาง

สายบานนางฉลวย เพาล - ระยะทาง 58 เมตร หนาเฉลี่ย บานประชานิมิตร

บานนางเสวียน เวชยันต 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ 4 บานประชานิมิตร ไมนอยกวา 203 ตารางเมตร

(งบเงินสะสม) ตามแบบ อบต.หนองตะไก กําหนด

และติดตั้งปายโครงการ จํานวน

1 ปาย

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

8 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบาน ชวงที่ 1 ลงหินคลุกขนาดผิวจราจร 446,000           หมูที่ 5 กองชาง

นายสุวรรณ พุมพวง - ไรนายรุง กวาง 3.5 เมตร ระยะทาง 285 บานยอกขาม

เจือกระโทก หมูที่ 5 บานยอกขาม เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

(งบเงินสะสม) ปริมาตรหินคลุก 149.6 ลบ.ม.

หรือ ขนาดพื้นที่ดําเนินการไมนอย

กวา 997.5 ตารางเมตร 

ชวงที่ 2 ลงหินคลุกขนาดผิวจราจร

กวาง 4 เมตร ระยะทาง 725 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเปน

ปริมาตรหินคลุก 435 ลบ.ม.

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

2,900 ตารางเมตร ตามแบบ

อบต.หนองตะไกกําหนด พรอม

ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 496,000           หมูที่ 6 กองชาง

สายไรนายนรินทร ประสาทพิธ ระยะทาง 160 เมตร หนาเฉลี่ย บานมิตรสัมพันธ

พรชัย - ไรนายไมตรี ประสาท 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

พิธพรชัย หมูที่ 6 บานมิตรสัมพันธ ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร

(งบเงินสะสม) ตามแบบ อบต.หนองตะไกกําหนด

และติดตั้งปายโครงการ จํานวน

1 ปาย

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร 98,000             หมูที่ 7 กองชาง

สายบานนางเขียว ดอนกระโทก - ระยะทาง 60 เมตร หนาเฉลี่ย บานแสงทอง

บานนายแกว มุงออมกลาง 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ 7 บานแสงทอง ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร

(งบเงินสะสม) ตามแบบ อบต.หนองตะไกกําหนด

ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 785,000           หมูที่ 7 กองชาง

สายบานนางอําพร สุขสําราญ - ระยะทาง 300 เมตร หนาเฉลี่ย บานแสงทอง

บานนายนรินทร ประสาทพิธพรชัย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ 7 บานแสงทอง ไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร

(งบเงินสะสม) พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.

ชั้น 3 ศก. 0.40*1.00 เมตร

จํานวน 8 ทอน ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด และติดตั้งปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

ส.ค. ก.ย.

 -20-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

12 ปรับปรุงถนนดิน สายไรนางนอย เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกวาง 498,000           หมูที่ 7 กองชาง

มิ่งกระโทก - ไรนางสมหวัง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร บานแสงทอง

ชื่นนอก หมูที่ 7 บานแสงทอง สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรหิน

(งบเงินสะสม) ดินถม 2,963 ลบ.ม. หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 3,400

ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80*1.00

เมตร จํานวน 7 ทอน และยาแนว

รอยตอใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.

หนองตะไกกําหนด พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

13 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ชวงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร 496,000           หมูที่ 9 กองชาง

สายไรนายจําลอง ดุลยกลาง - กวาง 3 เมตร ระยะทาง 565 เมตร บานสวรรควารี

ไรนางวิเชียร มูลกระโทก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร

หมูที่ 9 บานสวรรควารี หินคลุก 169.5 ลบ.ม. หรือพื้นที่

(งบเงินสะสม) ดําเนินการไมนอยกวา 1,695 

ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.80*1.00

เมตร จํานวน 8 ทอน และยาแนว

รอยตอใหเรียบรอย

ชวงที่ 2 งานเสริมดินถนน

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.5 เมตร 

ระยะทาง 850 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.80 เมตร คิดเปนปริมาตรดิน

2,830 ลบ.ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ

 -22-

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

ไมนอยกวา 2,975 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.หนองตะไกกําหนด

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน

1 ปาย

ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

14 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ชวงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร 478,000           หมูที่ 10 กองชาง

สายโรงไก - นานางน้ําคาง กวาง 4 เมตร ระยะทาง 135 เมตร บานพูนทรัพย

เชื้อนนท หมูที่ 10 บานพูนทรัพย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเปน

(งบเงินสะสม) ปริมาตรหินคลุก 40.5 ลบ.ม. 

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

405 ตารางเมตร 

ชวงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร

กวาง 3 เมตร ระยะทาง 450 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเปน

ปริมาตรหินคลุก 135 ลบ.ม. หรือ

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,350

ตารางเมตร 

ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

ชวงที่ 3 เสริมดินถนนขนาดกวาง

3.5 เมตร ระยะทาง 425 เมตร

สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร คิดเปน

ปริมาตรดินถม 595 ลบ.ม. หรือ

ขนาดพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

1,487.5 ตารางเมตร พรอมลง

หินคลุกขนาดผิวจราจรกวาง

3.5 เมตร ระยะทาง 425 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเปน

ปริมาตรหินคลุก 223 ลบ.ม. หรือ

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

1,487.50 ตารางเมตร
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

ตามแบบ อบต.หนองตะไกกําหนด

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน

1 ปาย
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

15 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร 66,000             หมูที่ 7 กองชาง

สายนานางเลียบ มัดตังตอน - กวาง 3 เมตร ระยะทาง 320 เมตร บานไทยอยูเย็น

นานายเกลี้ยง มุงออมกลาง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร

หมูที่ 11 บานไทยอยูเย็น หินคลุก 96 ลบ.ม. ขนาดพื้นที่

(งบเงินสะสม) ดําเนินการไมนอยกวา 960

ตารางเมตร ตามแบบ อบต.

หนองตะไก กําหนด

ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 495,000           หมูที่ 12 กองชาง

สายไรนายสุพจน ตระการเกียรติ ระยะทาง 135 เมตร หนาเฉลี่ย บานภูมิพัฒนา

หมูที่ 12 บานภูมิพัฒนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

(งบเงินสะสม) ไมนอยกวา 810 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. หนองตะไก กําหนด

พรอมติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

17 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกวาง 684,000           หมูที่ 12 กองชาง

สายทางหลวงชนบท 2141 - 4 เมตร ระยะทาง 2,030 เมตร บานภูมิพัฒนา

ไรนายผล สงสุระ หมูที่ 12 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหิน

บานภูมิพัฒนา คลุก 812 ลบ.ม. หรือพื้นที่

(งบเงินสะสม) ดําเนินการไมนอยกวา 8,120

ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40*1.00

เมตร จํานวน 18 ทอน และขนาด

ศก. 0.30 * 1.00 เมตร จํานวน

35 ทอน และยาแนวรอยตอ

ใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.

หนองตะไก กําหนด พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

18 ปรับปรุงและพัฒนาแหลง กวาง 300 เมตร ยาว 300 เมตร 9,976,000        หมูที่ 7 กองชาง

กักเก็บน้ํา อางเก็บน้ําหนองตะไก ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาตร บานแสงทอง

หมูที่ 7 บานแสงทอง ดินขุดไมนอยกวา 267,313.50

(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ลูกบาศกเมตร

ก.ค. ส.ค.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02



รายละเอียด

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร 6,908,000        หมูที่ 4 กองชาง

สายไรนายทรัพย - ไรหนองไทร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ บานประชานิมิตร

หมูที่ 4 บานประชานิมิตร กอสรางไมนอยกวา 11,500 

ตําบลหนองตะไก เชื่อมบาน ตารางเมตร

หนองไทร ตําบลหนองบุนนาก

อําเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา

(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวม 19 โครงการ 25,540,000     

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

แบบ ผด. 02
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