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คำนำ 
 

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จัดทำ
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรม ที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และที่ดำเนินการโดย
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และสามารถใช้ในการควบคุมการ
ดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
แผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อีกทางหนึ่งด้วย  
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ส่วนที ่1 

บทนำ 

1.1 บทนำ     

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ
กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย  การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บ ริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (25๖๑ – 
๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
กำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา    
5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ หนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25๖3 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือ
ดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา
สี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25๖3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระขึ้น 
และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖3 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้
การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระมุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี  

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการกิจกรรม/การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 การนำแผนปฏิบัติ กำหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า ๓ 
 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1,2,3,4,......) เพ่ือให้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความ
สอดคล้องกับการจัดทำแผนของจังหวัดและอำเภอ  จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำป ีจำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็น
โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเองและโครงการของหน่วยงานอื่น 

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 บทนำ ประกอบด้วย 
1.1 บทนำ 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที ่2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 1)  
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 2)  



 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า ๔ 
 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 

 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับ 

 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 

 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น ๆ 

 



 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า ๕ 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขนงพระ 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า ๖ 
 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน
งบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง พร้อมทั้งรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิด เป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100%) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาถังเหล็กทรงแชม
เปญ หมูท่ี่ 1 บ้านขนงพระ
เหนือ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาถัง
เหล็กทรงแชมเปญ หมูท่ี่ 1 บ้านขนง
พระเหนือ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง
 20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้ายโครงการรายละเอียด
ตามรูปแบบของ อบต.ขนงพระ

400,000 หมูท่ี่ 3    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 3 บ้านบุ
กระเฉด ซอยทุ่งลี ถึง ปาก
ช่องแคมป์

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 3 บ้านบุกระเฉด 
ซอยทุ่งลี ถึง ปากช่องแคมป์ ขนาด 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายระชาสัมพันธโ์ครงการ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ของ อบต.ขนงพระ

1,577,200 หมูท่ี่ 3    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แบบ ผด. 02
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                หน้า 10



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5
 บ้านขนงพระกลาง บริเวณ
ซอยบ้านนายวโิรจน์

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 บ้านขนงพระกลาง
 บริเวณซอยบ้านนายวโิรจน์ ขนาด 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธโ์ครงการ
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ
ของ อบต.ขนงพระ

150,500 หมูท่ี่ 5    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมูท่ี่ 5 บ้านขนง
พระกลาง ซอยบ้านนาง
เปรียว

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมูท่ี่ 5 บ้านขนงพระกลาง ซอยบ้าน
นางเปรียว ระยะทาง 50 ม. เสา 3 ต้น

50,000 หมูท่ี่ 5   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 11



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่
 7 บ้านประดู่บาก บริเวณ
ซอยบ้านนายอ าเภอ

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 7 บ้านประดู่
บาก บริเวณซอยบ้านนายอ าเภอ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 320 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,600 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ
และป้ายโครงการรายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการของ อบต.ขนงพระ

700,800 หมูท่ี่ 7   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

6 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูท่ี่ 8 บ้าน
หนองตะกู บริเวณหน้า
บ้านนายมืด ลาภนอก ถึ 
บ้านปนายประสิธิ์ นิราชสูง
เนิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 8 บ้าน
หนองตะกู บริเวณหน้าบ้านนายมืด 
ลาภนอก ถึ บ้านปนายประสิธิ์ นิราชสูง
เนิน ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,000 ตร.ม.
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ
และป้ายโครงการรายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการของ อบต.ขนงพระ

1,068,500 หมูท่ี่ 8   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563

พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 12

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ. 2562



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
12 บ้านผาสุข ซอยบ้าน
นายวรีะ ไฟสันเทียะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 บ้านผาสุข ซอย
บ้านนายวรีะ ไฟสันเทียะ ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการของ อบต.ขนงพระ

588,100 หมูท่ี่ 12 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
14 บ้านปิ่นทอง บริเวณ
สายบายพาส - ฟาร์ม
แหลมทอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 14 บ้านปิ่นทอง 
บริเวณสายบายพาส - ฟาร์มแหลม
ทองกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้ายโครงการรายละเอียด
ตามรูปแบบของ อบต.ขนงพระ

1,582,100 หมูท่ี่ 14 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการเสริมผิว
ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูท่ี่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล บริเวณจาก
มอหนองกรวด - คุ้มซับ
ตะเคียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล บริเวณจากมอหนอง
กรวด - คุ้มซับตะเคียน ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00  เมตร  ยาว 110 
เมตร หนา  0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 660 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการและ
ป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการของ อบต.ขนงพระ

222,600 หมูท่ี่ 15 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมูท่ี่ 15 บ้าน
ทรัพย์ศรีมงคล บริเวณคุ้ม
บ่อขาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคม
 หมูท่ี่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล บริเวณ
คุ้มบ่อขาว รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการของ อบต.ขนงพระ

650,000 หมูท่ี่ 15 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 13

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการย้ายหอถังประปา 
หมูท่ี่ 15 บ้านทรัพย์ศรี
มงคล พร้อมติดต้ัง 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ขนงพระ

เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายหอถังประปา หมูท่ี่
 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล พร้อมติดต้ัง 
รายละเอียดตามรูปแบบ และ
รายละเอียด อบต.ขนงพระ

300,000 หมูท่ี่ 15  
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

7,289,800

แบบ ผด. 02

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563
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