






แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565 หน้า ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

คำนำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๗ แผนการดําเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไข
แผนการดําเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

การจัดทำแผนการดำเนิ น งาน เพ่ิ ม เติม เป็ นอ ำนาจของผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น  ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  “ข้อ 10.3.1 การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพ่ิมเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 “ข้อ 4. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดว่า “ข้อ 1. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น...” 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5  ครั้งที่ 2   
ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2565 เพ่ือจัดทำโครงการพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้  จำนวน  35 โครงการ  
งบประมาณ 13,184,000.- บาท 

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวม
แผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระได้มีมติอนุมัติให้ ใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทีจ่ะดำเนินการจริง  และจำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

   

  

 

 

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด     
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
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บทนำ 

 
1.  บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๗ แผนการดําเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ
ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไข
แผนการดําเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

การจัดทำแผนการดำเนิ น งาน เพ่ิ ม เติม เป็ นอำนาจของผู้บ ริห ารท้ องถิ่น  ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  “ข้อ 10.3.1 การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพ่ิมเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 “ข้อ 4. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดว่า “ข้อ 1. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น...” 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 5  ครั้งที่ 2   
ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เพ่ือจัดทำโครงการพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้  จำนวน  35 โครงการ  
งบประมาณ 13,184,000.- บาท 

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวม
แผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่จะดำเนินการจริง  และจำแนกรายละเอียดสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด              
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
  ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15  วันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 ข้อ ๒๗ แผนการดําเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ตามหนั งสือกระทรวงมหาด ไทย ที่  มท 0810.3/ว 6086  ลงวันที่  19 สิ งหาคม 2565               
“ข้อ 10.3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 “ข้อ 4. การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ เป็นอ ำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดว่า “ข้อ 1. การจัดทำ
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น...” 

สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม หรือการแก้ไข

แผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานตาม
แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำานัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว 

 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565 หน้า 4 
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 แผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย           
   1) บทนำ          
   2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      
   3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน       
   4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       
 ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       
   1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        
   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                
   3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)  

2. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงาน
ที่เพ่ิมเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  
ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/

งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงาน
แล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน 
โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.  
  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดย
เริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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แบบ ผด.01 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
   1.1 แผนงานการเกษตร - - - - - 
   1.2 แผนงานบริหารงาน 
         ทั่วไป 

- - - - - 

รวม - - - - - 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
   2.1 แผนงานการรักษา 
         ความสงบภายใน 

- - - - - 

   2.2 แผนงานสาธารณสุข - - - - - 
รวม - - - - - 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
   3.1 แผนงานการเกษตร - - - - - 

รวม - - - - - 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
4.1 แผนงานการศึกษา - - - - - 
4.2 แผนงานศาสนา  
      วัฒนธรรมและ   
   นันทนาการ 

- - - - - 

4.3 แผนงานการเกษตร - - - - - 
4.4 แผนงานอุตสาหกรรม 
      และการโยธา 

35 100 13,184,000 100 กองช่าง 

4.5 แผนงานเคหะและ   
   ชุมชน 

- - - - - 

รวม 35 100 13,184,000 100 -  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานสร้างความ 

     เข้มแข็งของชุมชน 
- - - - - 

   5.2 แผนงานสังคม 
         สงเคราะห ์

- - - - - 

รวม - - - - - 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   6.1 แผนงานบริหารงาน 
         ทั่วไป 

- - - - - 

   6.2 แผนงานเคหะและ 
         ชุมชน 

- - - - - 

รวม - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 35 100 13,184,000 100  
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

1 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
โซล่าเซลล์ ภายในตำบล
ขนงพระ 
 
 

ต ิดต ั ้ ง โคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ 
หมู่ที่ 1 จำนวน 10 ต้น 
หมู่ที่ 6 จำนวน 5 ต้น 
หมู่ที่ 9 จำนวน 20 ต้น 
หมู่ที่ 14 จำนวน 15 ต้น 
หมู่ที่ 15 จำนวน 10 ต้น 

500,000 ภายในตำบล
ขนงพระ 

กองช่าง 

            

2 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 
บ้านขนงพระเหนือ (ซอย
บ้านนางรอง) 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย ์กลาง 
0.60 เมตร จำนวน 86 ท่อ 
พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป 9 
บ่อ 

270,000 หมู่ที่ 1 
บ้าน 

ขนงพระเหนือ 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 10 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

3 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านขนงพระ
ใต้ (ซอยนายแดง 
น ้ อยนาค และ
ซอยศาลเจ ้าพ่อ 
แยก 1) 

สายที่ 1 (ซอยนายแดง น้อยนาค) 
 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.10 เมตร หรือพื ้นที ่ผิวจราจรไม่น้อย
กว ่า 252 ตารางเมตร พร ้อมวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 15 
ท่อน และบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 
บ่อ 
 สายที่ 2 (ซอยศาลเจ้าพ่อแยก 1 ) 
 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 17 
ท่อน และบ่อพักน้ำสำเร็จรูปจำนวน 2 บ่อ 
ช่วงที ่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 49.50 ตารางเมตร 

420,000 หมู่ที่ 2 
บ้าน 

ขนงพระใต้ 

กองช่าง 

            

  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 11 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ 

สายที่ 1 (ซอยนายเข้มแยก 1) 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
143 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่
น้อยกว่า 429 ตารางเมตร 
สายที่ 2 (ซอยนายเข้ม)  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
95 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร 
 
 
 

500,000 หมู่ที่ 2 
บ้าน 

ขนงพระใต้ 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 12 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

5 โครงการก่อสรา้ง
ถ น น ค อน ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านขนงพระ
ใ ต ้  ( ซ อ ย น า ย
นคร) 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น ้อยกว ่า 129 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ ่านศ ูนย ์กลาง 0.80 เมตร 
จำนวน 12 ท่อนและถมดินคัน
ทางหนา 0.50 เมตร ยาว 43 
เมตร  
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 169 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือพื ้นที ่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 507 ตาราง
เมตร 

453,000 หมู่ที่ 2 
บ้าน 

ขนงพระใต้ 

กองช่าง 

            

  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 13 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

6 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด 
(สายคู ่ขนานมอเตอร์
เวย์) 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื ้นที่
ผ ิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 1,080 ตาราง
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

499,000 หมู่ที่ 3 
บ้านบุกระเฉด 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 14 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

7 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านบุกระเฉด 

สายที่ 1 (ซอยนายช้าง) ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 87.50 ตารางเมตร พร้อม
ถมดินคันทางหนา 0.50 เมตร ยาว 20 เมตร  
สายที่ 2 (ซอยนายดำ) ผิวจราจรกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร พร้อมถม
ดินคันทางหนา 0.80 เมตร ยาว 20 เมตร และ
ก่อสร้างกำแพงกันดินแผ่นพื ้นสำเร็จรูป สูง 1 
เมตร ยาว 24 เมตร และวางท ่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 1 ท ่อน และบ ่อพ ักน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 1 บ่อ  
สายที่ 3 (ซอยตาพงษ์) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 426 ตารางเมตร  
สายที่ 4 (ซอยนายมา) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 99 ตารางเมตร 

435,000 หมู่ที่ 3 
บ้าน 

บุกระเฉด 

กองช่าง 

            

  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 15 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

8 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู ่ที่ 
4 บ้านคลองหิน
ลาด  (ซอยนาย
เจียม) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล ็ก กว ้าง 4 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 
พร ้อมถมด ินค ันทางหนา 
0.20 เมตร ยาว 100 เมตร 
 

495,000 หมู่ที่ 4 
บ้าน 

คลองหินลาด 

กองช่าง 

            

9 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู ่ที่ 
4 บ้านคลองหิน
ลาด (บร ิ เวณสี่
แยกวัดคลองหิน
ลาด) 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร หรือพื ้นที่
ผ ิวจราจรไม่น้อยกว่า 292 
ตารางเมตร 

180,000 หมู่ที่ 4 
บ้าน 

คลองหินลาด 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 16 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

10 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู ่ที่ 
4 บ ้านคลองหิน
ลาด (บร ิเวณคุ้ม
ตะเคียนคู่) 

กว้าง 7 เมตร ยาว 112  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ผ ิ วจราจรไม ่น ้ อยกว่ า 
784 ตารางเมตร 
 

495,000 หมู่ที่ 4 
บ้าน 

คลองหินลาด 

กองช่าง 

            

11 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขนงพระกลาง 
(ซอยสุจิปุริ) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 50 เมตร 
พร ้ อมบ ่ อพ ั กต ั ดถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
1.00 เมตร ยาว 3 เมตร 
พร้อมคืนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

115,000 หมู่ที่ 5  
บ้าน 

ขนงพระกลาง 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 17 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

12 โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
5 บ ้านขนงพระ
กลาง (บริเวณคุ้ม
หนองครก) 
 

ผิวจราจรกว ้าง 5 เมตร 
ยาว  209 เมตร  หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที ่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,045 
ตารางเมตร 

499,000 หมู่ที่ 5 
บ้าน 

ขนงพระกลาง 

กองช่าง 

            

13 โครงการเสร ิมผิว
จราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู ่ท ี ่  6 บ ้านซับ 
สวอง (ซอย 4 บ้าน
เนินเขา) 
 
 

กว้าง 6 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 1,050 
ตารางเมตร 

499,000 หมู่ที่ 6  
บ้านซับสวอง 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 18 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

14 โครงการเสร ิ มผิ ว
จราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ท ี ่  6 (สายโรงเร ียน
นิคม 5 เชื่อมซอย 4) 

กว้าง 6 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่
ทาง ไม่น้อยกว่า 1,050 
ตารางเมตร 

499,000 หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง 

กองช่าง 

            

15 โครงการก ่อสร ้าง
ถนนหินคลุก หมู ่ที่ 
6  บ ้ านซ ั บสวอง 
(ซอยกำนันโจ้ แยก 
1) 

กว้าง 6 เมตร ยาว 315 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,890 ตาราง
เมตร 

415,000 หมู่ที่ 6 
บ้านซับสวอง 

กองช่าง 

            

16 โครงการก ่อสร ้ าง
ถนน ลาดยางแอส
ฟ ัลท ์ต ิกคอนกรีต 
หมู ่ที ่ 8 บ้านหนอง
ตะกู (ซอยยายเรียบ) 

กว้าง 6 เมตร ยาว 115 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจรไม่
น้อยกว่า 690 ตาราง
เมตร 

499,000 หมู่ที่ 8  
บ้านหนองตะกู 

กองช่าง 

            

  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 19 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

17 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู ่ที่ 
8 บ้านหนองตะกู 
(ซอยนายอุทัย) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข ้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 660 
ตารางเมตร พร้อมถมดิน
คันทางหนา 0.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร และเชื่อม
ท ่อระบายน ้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย ์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 2 ท่อน 
 
 
 

495,000 หมู่ที่ 8 
บ้านหนองตะกู 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 20 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

18 โครงการก ่อสร ้ าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม (ซอย
บ ้ านนายส ิ งห ์ โ ต 
จริงพิมาย) 

ก ่อสร ้างถนนคอนกรีต
เสร ิ ม เหล ็ ก  ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 82 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 328 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้ง
ละ 0.20 เมตร 

208,000 หมู่ที่ 9 
บ้าน 

เขาจันทน์หอม 

กองช่าง 

            

19 โครงการก ่อสร ้ าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่ 9 บ้าน
เขาจันทน์หอม (ซอย
บ้านผู้ใหญ่สุพล) 

ก ่อสร ้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ห ิ นคล ุ กกว ้ า งข ้ างละ 
0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร 

360,000 หมู่ที่ 9  
บ้าน 

เขาจันทน์หอม 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 21 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

20 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 2 บ้าน
ขนงพระใต้ (ช่วงที่ 
1) (ช่วงที่ 1) 

ช่วงท่ี1 ติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 
11 ต ้น (ตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระกำหนด) 
 

93,500 หมู่ที่ 2 
บ้าน 

ขนงพระใต้ 

กองช่าง 

            

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) 
ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 
10 บ้านตะเคียนทอง 
(บริเวณหนองหินแยก
ประทุน) 

ก ่ อสร ้ า งรางระบายน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัว
ยู) ยาว 100 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 8 ท่อน ล ึก 0.3 
เมตร กว ้ าง  0.3 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 2 
บ่อ 

395,000 หมู่ที่ 10 
บ้าน

ตะเคียนทอง 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 22 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

22 โครงการติดกิ่งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณหมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง 
 

กิ่งโคมไฟ จำนวน 12 
ชุด 

100,000 หมู่ที่ 10 
บ้าน

ตะเคียนทอง 

กองช่าง 

            

23 โครงการก ่อสร ้ าง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
ตะเคียนทอง (ซอย
อากาศดี) 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หร ื อพ ื ้ นท ี ่ ผิ ว
จราจรไม่น้อยกว่า 250 
ตารางเมตร 
 
 
 

160,000 หมู่ที่ 10  
บ้าน

ตะเคียนทอง 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 23 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล ็ก หม ู ่ท ี ่  10 
บ้านตะเคียนทอง 
(บร ิเวณสามแยก
คุ้มหนองหิน) 

ผิวจราจรกว ้าง 5 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล ่ทางห ินคลุก
กว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว ่ า 200 ตารางเมตร 
พร ้อมวางท ่อคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เมตร วางคู่ 
จำนวน 38 ท่อน 

300,000 หมู่ที่ 10 
บ้าน

ตะเคียนทอง 

กองช่าง 

            

25 โครงการติดตั ้งถัง
แชมเปญ หมู่ที่10 
บ้านตะเคียนทอง 

ติดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร 
พร้อมฐานราก (ตามแบบ
ขององค์การบร ิหารส ่วน
ตำบลขนงพระกำหนด) 
(บริเวณวัดตะเคียนทอง) 

660,000 หมู่ที่10 
บ้าน

ตะเคียนทอง 

กองช่าง 

            

  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 24 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

26 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู ่ที่ 
11 บ้านโบนันซ่า 
(ซอยนายบุญส่ง) 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 440 
ตารางเมตร พร้อมถมดิน
คันทางหนา 0.50 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
 

300,000 หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า 

กองช่าง 

            

27 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู ่ที่  
11 บ้านโบนันซ่า 
(ซอยสไบทอง) 

วางท่อระบายน ้ำขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร จำนวน 95 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 
บ่อ 
 
 

390,000 หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 25 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

28 โครงการซ่อมสร ้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ที ่ 11 บ้านโบนันซ่า 
(บริเวณคุ้มหนองครก 
หมู่ที่ 11) 
 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื ้นที่
ผ ิวจราจรไม ่น ้อยกว่า 
810 ตารางเมตร 

499,000 หมู่ที่ 11 
บ้านโบนันซ่า 

กองช่าง 

            

29 โครงการซ่อมสร ้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ที่ 13 บ้านประดู่งาม 
(สายบลูสกายเชื ่อม
ทางมอเตอร์เวย์) 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 129 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื ้นที่
ผ ิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 774 ตาราง
เมตร 

499,000 หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 26 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

30 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู ่ที่ 
13 บ้านประดู่งาม 
(หมู ่ที ่ 13 เชื ่อม
มอเตอร์เวย์) 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว  158 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว ้างข ้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 790 ตาราง
เมตร 

499,000 หมู่ที่ 13 
บ้านประดู่งาม 

กองช่าง 

            

31 โครงการก่อสร้าง
ถ น น ค อ น ก รี ต
เสริมเหล็ก หมู ่ที่ 
14 บ้านปิ ่นทอง 
( ซ อ ย ส า ม แ ย ก
มิตรภาพ 2 - บ้าน
ปิ่นทอง หมู่ที่ 14) 
 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว  158 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว ้างข ้างละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 790 ตาราง
เมตร 

499,000 หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 27 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

32 โ คร งกา รวา งท่ อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
บ้านปิ ่นทอง (หน้า
ฟาร์มแหลมทอง) 

วางท่อระบายน้ำขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 58 ท่อน พร้อมบ่อ
พักจำนวน 6 บ่อ 

250,000 หมู่ที่ 14 
บ้านปิ่นทอง 

กองช่าง 

            

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์
ศรีมงคล (คุ ้มสี ่แยก
พ ัฒนา - บ ้านนาย
อำนวย) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที ่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล
(คุ ้มสี ่แยกพัฒนา - บ้านนาย
อำนวย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 158 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
790 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอ ี ยดตาม
รูปแบบและรายการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 

499,500 หมู่ที่ 15  
บ้าน 

ทรัพย์ศรีมงคล 

กองช่าง 

            

 
  

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1/2565        หน้า 28 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

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. 

34 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง (Sola cell) 
หมู ่ท ี ่  4 บ้านคลอง
ห ินลาด (ส ี ่แยกวัด
คลองหินลาด-ห้าแยก
คลองหินลาด)  
(ช่วงที่ 1) 
 

ช่วงที ่ 1 ติดตั ้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
เซลล์ จำนวน 12 ต้น 
(ตามแบบของ อบต.
ขนงพระ) 

102,000 หมู่ที่ 4 
บ้าน 

คลองหินลาด 

กองช่าง 

            

35 โครงการต ิดต ั ้งไฟฟ้า 
แสงสว ่าง (Sola cell) 
หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 
(สามแยกฤทธา) 
(ช่วงที่ 1) 

ช่วงที ่ 1 ติดตั ้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
เซลล์ จำนวน 12 ต้น 
(ตามแบบของ อบต.
ขนงพระ) 
 
 

102,000 หมู่ที่ 11  
บ้านโบนันซ่า 

กองช่าง 

            

รวมทั้งหมด 13,184,000.-               

 

แบบ ผด.02 
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