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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว 
อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวัดขอนแก่น 

 
ค าน า 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓  ตำมโครงกำรท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ประกำศใช้ฯ เมื่อวันท่ี  ๔ ตุลำคม  ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น 

  เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่ีก ำหนดด ำเนินกำรในเขตพื้นท่ีต ำบลนำงิ้วจ ำนวน ๖ 
โครงกำร และมีจ ำนวนโครงกำรท่ีจะด ำเนินงำนเพิม่เติมจำกงบประมำณเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำงิ้ว ท่ีต้องน ำมำจัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) เพื่อให้เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข 
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  และท ำให้กำรปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรมมีควำมชัดเจนมำกขึ้น อีกท้ัง
เป็นเครื่องมือหรือปฏิทินก ำหนดระยะเวลำอันส ำคัญ ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนและกำรประเมินผลประจ ำปีนั้นๆ จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหน่วยงำนจะยึดแนวทำงตำมปฏิทินแผนกำร
ด ำเนินงำนเป็นหลักในกำรบริหำรโครงกำรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมปฏิทินท่ีก ำหนดไว้ 
  

คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

 เร่ือง          หน้า 
 

ส่วนท่ี  ๑     บทน ำ           ๑ – ๓ 

๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน         

๑.๒ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน         

๑.๓ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน         

          

ส่วนท่ี  ๒      บัญชสีรุปโครงกำร/กิจกรรม       ๔ – ๑๑  

  ๒.๑  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. ๐๑)    

  ๒.๒  บัญชีโครงกำรกิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. ๐๒)     

   ๑) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน     

    - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

   ๒) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  

    - แผนงำนกองกำรศึกษำ  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 

ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้เสร็จ
ภำยในสำมสิบวันนับต้ังแต่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณ
จำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น และกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบ ข้อ ๒๖ 
  แผนกำรด ำเนินงำน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น 
และเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
และมีประสิทธิภำพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือท่ีจะน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ี
วำงไว้ ท ำให้ทรำบถึงโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของแผนงำนโครงกำรในแผนด ำเนินงำน โดยแผนงำนกำรด ำเนินงำนมีลักษณะส ำคัญคือ 

๑. เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำร 



 

 

ส่วนต ำบลนำงิ้ว หลังจำกได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเสร็จส้ินแล้ว (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำงิ้วอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 

๒. เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว ด ำเนินกำรเองโดยไม่ 
ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี) 

๓. เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำของหนว่ยงำนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือ 
หน่วยงำนอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว 

๔. เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำเห็นว่ำจะ 
เกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพืน้ท่ี 

 

๑. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 ๑. เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้นเพื่อให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร 
มีกำรประสำน และบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ  ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 
 ๒. เพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 ๓. เพื่อก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ท่ีจะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะมีท่ีมำจำก 
  ๓.๑ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
 

๒ 
 

  ๓.๒ โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  ๓.๔ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน
อื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมพื้นท่ีหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีมีควำม
คำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 



 

 

  ๓.๕ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นท่ี 
  
๒. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ท่ี
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ท้ังนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศ 
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

๓. . แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
  

 

 

 

๓ 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น  สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 



 

 

คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนฯ 
  
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนฯ  

 
คณะกรรมกำรสนับสนุน  
กำรจัดท ำแผนฯ  

 
 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
 
 

 
       ผู้บริหำรท้องถิ่น     

 
 
 

 
 

 
 
 
 

๓. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.๑ กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
๓.๒ มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ 
๓.๓ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓.๔ ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณท่ีต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
๓.๕ สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว 
๓.๖ สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตำม    
       งบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง 

 
๔ 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานอื่น 

จดัท าร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

เสนอร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

พจิารณาร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 

๑. บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. ๐๑) 

  แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรท่ี
ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมท้ังหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 

 
๒. บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. ๐๒) 

   แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับท่ี/
โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
  
  
  
  
  
  



 

 

๕ 

แบบ ผด ๐๑ 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 

****************************************************************************************** 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ๑๒ - ๑๔,๗๙๔,๐๐๐ - กองช่ำง 

รวม ๑๒ - ๑๔,๗๙๔,๐๐๐ -  
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
     ๒.๑ แผนงำนกองกำรศึกษำ ๑ - ๓๐,๐๐๐ - กองกำรศึกษำ 

รวม ๑ - ๓๐,๐๐๐ -  
รวมทั้งสิ้น ๑๓ - ๑๔,๘๒๔,๐๐๐ -  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

๖ 

แบบ ผด ๐๒ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  ๑๒  โครงการ 

 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

สวรรค หมท่ีู ๓ ต ำบลนำงิ้ว 
-  บำนโคกกลำง   หมูท่ี ๖ 
ต ำบลโนนสมบูรณ อ ำเภอ
เขำสวนกวำง จ. ขอนแกน 

- กวำง ๕ เมตร ยำว 
๑,๕๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตรหรือ  มีปริมำตรลูกรัง
ไมนอยกวำ ๑,๑๙๒ ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) 
 

๓๐๐,๐๐๐ บำน 
โนนสวรรค์ 

ม. ๓  
ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง/ 
อบจ.

ขอนแก่น 

            

๒. ปรับปรุงถนนลูกรัง  บำนนำ
โพธิ์  หมท่ีู ๗  ต ำบล  นำงิ้ว 
- บำนค ำแคน  หมูท่ี ๑๒  
ต ำบลดงเมืองแอม อ ำเภอ
เขำสวนกวำง จ. ขอนแกน 
 

- กวำง ๕ เมตร ยำว 
๒,๔๘๕ เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตรหรือ  มีปริมำตรลูกรัง
ไมนอยกวำ ๑,๙๗๕ ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) 

๔๙๘,๐๐๐ 
 

บำน 
นำโพธิ์  
ม. ๗  

ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง/ 
อบจ.

ขอนแก่น 

            

๓. ปรับปรุงถนนลูกรัง บำนนำ - กวำง ๕ เมตร ยำว ๔๙๔,๐๐๐ บำน กองช่ำง/             



 

 

๗ 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

โพธิ์ หมูท่ี ๗ ต ำบล   นำงิ้ว 
– บำนค ำสมบูรณ หมูท่ี ๑๐ 
ต ำบลดงเมืองแอม  อ ำเภอ
เขำสวนกวำง จ. ขอนแกน 

๒,๔๖๕ เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตร  หรือ   มีปริมำตร
ลูกรังไมนอยกวำ ๑,๙๕๙ 
ลบ.ม. (บดอัดแนน)  

นำโพธิ ์
ม. ๗  

ต.นำงิ้ว 

อบจ.
ขอนแก่น 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

นำโพ ธิ์  หมู ท่ี  ๗  ต ำบ ล   
นำงิ้ว – ต ำบลดงเมืองแอม 
อ ำ เภ อ เข ำ ส ว น ก ว ำ ง 
จังหวัดขอนแกน 

- ก ว ำ ง  ๕  เม ต ร  ย ำ ว 
๒,๔๗๕ เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีปริมำตรลูกรัง
ไมนอยกวำ ๑,๙๖๗ ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) 

๔๙๖,๐๐๐ 
 

บำน 
นำโพธิ์  
ม. ๗  

ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง/ 
อบจ.

ขอนแก่น 

            

๕ ปรับปรุงถนนลำดยำง
แอสฟลทคอนกรีต  สำย    
บำนขำมปอม หมูท่ี ๖  ต.
นำงิ้ว  อ. เขำสวนกวำง 
จังหวัดขอนแกน - บำน 
หนองแสงนอย  หมท่ีู ๖
ต ำบลศรีสุขส ำรำญ อ ำเภอ

- ก ว ำ ง  ๖  เม ต ร  ย ำ ว 
๓,๖๙๔ เมตร หนำ ๐.๐๔ 
เมตร มี ไหลทำง ขำงละ 
๐.๕๐ เมตร  หรือมีพื้นท่ี
ผิ ว จ ร ำ จ ร แ อ ส ฟ ล ท
คอนกรีต   ไมนอยกวำ 
๒๕,๘๕๘ ตร.ม. 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

บำน 
ขำมปอม 
หมท่ีู ๖ 
 ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง/ 
อบจ.

ขอนแก่น 

            



 

 

๘ 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
๖. กอสรำงถนนคอนกรี ต

เสริมเหล็กสำยบำนนำงิ้ว 
หมท่ีู ๑ ต ำบลนำงิ้ว - บำน
ค ำแคน  หมูท่ี ๑๒ ต ำบล
ดงเมืองแอม อ.เขำสวน
กวำง จังหวัดขอนแกน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวำง ๕ เมตร ยำว 
๑๖๒ เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตรหรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไมนอยกวำ ๘๑๐  
ตำรำงเมตร 

๕๐๐,๐๐๐ บ้ำนนำงิ้ว 
หมท่ีู ๑  
ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง/ 
อบจ.

ขอนแก่น 

            

ท่ี โครงกำร กิจกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๗. ซ่ อมแซมถนน ลูก รังสำย 

แยก  ขก .๕๐๑๒ – เช่ือม
สำยนำงิ้ว – โคกผักชี    

ขนำดกว้ ำง   ๕ .๐ ๐  เมตร  
ย ำว   ๘ ๐ ๐   เม ตร   ห น ำ 
๐.๑๐ เมตร  ปริมำตรลูกรัง 
๔๐๐  ลบ .ม .  พร้อมปรับ
เก รดตก แต่ ง ให้ เรี ยบ ร้อ ย
ตลอดสำย    

๕๓,๔๐๐ บ้ำนนำงิ้ว 
หมท่ีู ๑  
ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง             

๘. ซ่ อมแซมถนน ลูก รังสำย 
แยกนำงิ้ว – โนนสวรรค์ -      
ค ำแคน   

ขนำดกว้ำง ๕.๐๐ เมตร  ยำว  
๑,๐๐๐  เมตร  หนำ ๐.๑๕ 
เมตร  ปริมำตรลูกรัง ๗๐๐  

๘๙,๐๐๐ บ้ำนนำงิ้ว 
หมท่ีู ๑  
ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง             



 

 

๙ 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดสำย 

๙. ซ่อมแซมถนนลูกรัง    สำย 
นำงิ้ว –  โคกผักชี    

ขนำดกว้ำง ๕.๐๐ เมตร  ยำว  
๑,๗๐๐  เมตร  หนำ ๐.๑๐ 
เมตร  ปริมำตรลูกรัง ๘๖๗  
ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งให้เรียบตลอดสำย 
 

๑๒๓,๓๐๐ บ้ำนนำงิ้ว 
หมท่ีู ๑  
ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง             

ท่ี โครงกำร กิจกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๐. ซ่ อ ม แ ซ ม ถ น น ลู ก รั ง    

สำยแยกนำงิ้ว – ค ำป่ำเตย   
ขนำดกว้ำง ๕.๐๐ เมตร  ยำว  
๖๐๐  เมตร  หนำ ๐.๒๐ 
เมตร  ปริมำตรลูกรัง ๖๐๐  
ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรด
ตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดสำย 
 

๗๓,๓๐๐ บ้ำนนำงิ้ว 
หมท่ีู ๑  
ต.นำงิ้ว 

กองช่ำง             

๑๑. ซ่ อ ม แ ซ ม ถ น น ลู ก รั ง    
สำยแยกดงเย็น   - เช่ือม

ขนำดกว้ำง  ๕.๐๐ เมตร  
ยำว  ๑,๕๐๐  เมตร  หนำ 

๑๐๕,๘๐๐ บ้ำนดงเย็น     
หมู่ท่ี ๕ 

กองช่ำง             



 

 

๑๐ 

แบบ ผด ๐๒ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แผนงานการศึกษา  จ านวน  ๑  โครงการ 
 

ขำมป้อม - หนองแสงน้อย  ๐.๑๐ เมตร  ปริมำตรลูกรัง 
๘๐๐  ลบ.ม.  พร้อมปรับ
เกรดตกแต่งให้เรียบร้อย
ตลอดสำย    

 ต.นำงิ้ว  

๑๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง   สำย
ขำมป้อม – หัวเหว 

ขนำดกว้ำง ๕.๐๐ เมตร  ยำว  
๙๐๐   เมตร  หนำ ๐ .๑ ๐ 
เมตร  ปริมำตรลูกรัง ๔๖๐  
ลบ .ม .  พ ร้ อ ม ป รั บ เก ร ด
ตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดสำย 

๖๑,๒๐๐ บ้ำน 
ขำมป้อม 
หมู่ท่ี  ๖ 

กองช่ำง             

ท่ี โครงกำร กิจกรรม รำยละเอียดของ 
โครงกำร / กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เงิ น อุ ด ห นุ น ส ำ ห รั บ

พัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพ
ครู ท่ี สังกัด ศูนย์พัฒนำ
เด็ ก เ ล็ ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู
ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยกำรส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ต ำ ม ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ วิ ช ำ เพื่ อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ ดี

๓๐,๐๐๐ ศพด. 
อบต. 
นำงิ้ว 

กองกำร 
ศึกษำ 

            



 

 

 
ยิ่งขึน้ 


