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ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงาน งบประมาณเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ซึ่ง
แผนการด าเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
 

  แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   งบประมาณเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564  ยังเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้  ยังท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่าง และจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน งบประมาณเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564  จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการ
ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 
                งานนโยบายและแผน   
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ส่วนที่ ๑ บทน า 



ส่วนที ่1  บทน า 
 
๑.๑ บทน า 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดและแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานฯ ที่    
มีมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2563   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ได้เสนอโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ือเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4/พ.ศ.2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 
ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2563  และได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  สมัยสามัญ สมัยที่  4/2563 ครั้ง
ที่  1  เมื่อวันที่  9 ธันวาคม  2563   ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 6732 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่
วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่เกิดขึ้น
จริงโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน 
 ๒. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
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  ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงาน ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 ) พ.ศ.2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.254๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 
6732 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ดังแผนภูมิดังนี้ 
 

 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑,๒,๓,๔,......) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 
 
 

งานนโยบายและแผนฯ 

งานนโยบายและแผนฯ 

งานนโยบายและแผนฯ 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงานฯ
(เพิ่มเติม) 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานฯ 
(เพิ่มเติม) 

พิจารณาแผนการด าเนินงานฯ (เพิม่เติม) 
เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองแวงใต้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 
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  ส่วนที่  1  บทน า 
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
      ๑. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 
     ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
     ๓. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๔. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
      ๕. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
     แวงใต้ 
      ๖. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด า เนินโครงการต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณแผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
พ.ศ.2564   
(แบบ ผด.๐๑) 
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ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ  ดังนี้ 

 ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณเงินสะสม (แบบ ผด. ๐๑) 
 แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิด
เป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 

 ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 
   แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน งบประมาณเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์
พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/
สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไป
สิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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แบบ ผด 01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

1. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน (6) 0 0.00 0.00 0.00
1.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (9) 30 100.00 11,692,035.00 100.00 กองช่าง

30.00 100.00 11,692,035.00 100.00
2.

2.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (7)
2.2 แผนงาน  การเกษตร  (10)

3. ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษย์
3.1 แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป (1)
3.2 แผนงาน  การศึกษา (3)
3.3 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (7)
3.4 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (8)

4. ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ี
4.1 แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป (1)
4.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน (2)
4.3 แผนงาน  สาธารณสุข (4)
4.4 แผนงาน  การเกษตร (10)

30.00 100.00 11,692,035.00 100.00

แผนการด าเนินงาน งบประมาณเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร/์แนวทางพัฒนา หน่วยด าเนินการ

ส่วนที ่2  
บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

รวม

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

รวม

รวม

รวม
        

หนา้ 7 8 



บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน งบประมาณเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
(เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1) พ.ศ.2564
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1.
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1.  เพือ่เป็นการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน เพือ่ความสะดวกของประชาชนในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
2.  เพือ่ก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพืน้ฐาน
3.  เพือ่ซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะให้ทัว่ถึง
4.  เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างทัว่ถึงและเพียงพอตลอดทัง้ปี
5.  เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังและการระบายน้้า
6.  เพือ่วางผังการใช้ทีดิ่นให้เป็นระบบ  และมีการจัดการใช้ทีดิ่นอย่างเหมาะสม
7.  เพือ่เป็นการบริการประชาชน  สร้างความปลอดภัยและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
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(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั งบประมาณ หน่วย

ที่ ด้าเนินการ 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. โครงการก่อสร้างธนาคารใต้ดินระบบปิดภายใน โครงการก่อสร้างธนาคารใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง  หมู่  ๑ (ช่วงที่  ๒)         54,489 หมู่ที่ 1 กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๑ (ช่วงที่  ๒) ขนาดคลองระบายน้้าระบบปิด ขนาด  ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร  ความยาว  ๑๔๙.00 เมตร  (พิกัดเร่ิมต้น

ขนาดปากบ่อพักน้้า กวา้ง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร  ลึก 1.80 เมตร  มีบ่อพักน้้า  จ้านวน  ๘  บริเวณ 

บ่อ เร่ิมจากถนนลาดยางบ้านกุดเรือค้า ถึง บ้านนายชุมพล  สุพันธ ์ 
 E๐๓๖๒๕๖๖ 

N๑๙๖๒๐๖๗ 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้  จดุส้ินสุด 


 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน E๐๓๖๒๕๗๙ 

 -ด้าเนินการตามสัญญา N๑๙๖๒๒๓๖)

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ล้าดับที่ 1

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร 
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที่  ๒ เร่ิมจากที่นานายมี  ภูแข่งหมอก ถึงที่นา

         74,600 หมู่ที่ 2 

 กองช่าง

หมู่ที่  ๒ บ้านนาบัว นายเสาร์  ราชค้าดี  ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๐.00  เมตร  หนาเฉล่ีย (พิกัดเร่ิมต้น 

0.20 เมตร ให้ได้ปริมาตรลูกรังรวมจ้านวนไม่น้อยกวา่ 264 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อม E๐๓๖๒๗๕๓

ปรับเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทาง หนาเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 0.40 เมตร  N๑๙๕๗๙๓๑  

จดุส้ินสุด 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ E๐๓๖๓๐๕๓ 

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน N๑๙๕๘๒๓๑)


 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้า 5 ล้าดับที่ 2

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
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ล าดบั งบประมาณ หน่วย

ที่ ด้าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ที่  ๒ เร่ิมจากที่นานายประณีต  มูลสุทธ ิถึง       117,700 หมู่ที่ 2 กองช่าง

หมู่ที่  ๒ บ้านนาบัว
 ที่นานายสุริยนต์  นิวาสประกฤติ ขนาดผิวจราจรลูกรัง กวา้ง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒๘๕.00  
 (พิกัดเร่ิมต้น 

เมตร  หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ให้ได้ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกวา่ 307.00 ลูกบาศก์เมตร E๐๓๖๓๐๖๔ 

(หลวม) พร้อมปรับเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทาง หนาเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 0.40 N๑๙๕๙๖๕๓

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40x1.00 เมตร จดุส้ินสุด 

จ้านวน 4 จดุ รวม 28 ท่อน และวางท่อระบายน้้า คสล.(มอก.ชั้น 3 ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์ E๐๓๖๒๙๙๐

กลาง 0.60x1.00 จ้านวน 1 จดุ รวม 7 ท่อน  N๑๙๕๙๓๙๖)

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้า 6 ล้าดับที่  3

4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านโพนสวาง  

 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านโพนสวาง  หมู่ที่ ๔  ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐
       313,000 หมู่ที่ 4

 กองช่าง

หมู่ที่  4 เมตร  ยาว ๕.๐๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ท่อ (พิกัด

เหล่ียม คสล.ชนิดหลายช่อง) เลขที่ ทถ-๕-๒๐๓,เลขที่ ทถ-๕-๒๐๔ กรมทางหลวงชนบท E๐๓๕๙๗๕๖  


N๑๙๕๘๙๕๕)  

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้า 6 ล้าดับที่  4

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563
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ล าดบั งบประมาณ หน่วย

ที่ ด้าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้าน โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้านโคกก่อง หมู่ ๕ เร่ิมจาก หน้าบ้านนายทว ี ภ-ู       154,485 หมู่ที่ 5  กองช่าง

โคกก่อง หมู่ ๕ ครองทุ่ง ถึง หน้าบ้านนายจ้านงค์  สร้อยจกัร ก่อสร้างรางระบายน้้า  ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ เมตร (พิกัดเร่ิมต้น 

ยาว ๙๓.00 เมตร ขนาดฝาปิดราง ๐.๔๖x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร บ่อพักน้้าจ้านวน ๑ บ่อ พร้อม  E๐๓๖๔๓๔๓

ติดต้ังป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. หนองแวงใต้ N๑๙๖๑๕๐๔

จดุส้ินสุด 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ E๐๓๖๔๓๑๕

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน N๑๙๖๑๔๑๕ )

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563  หน้า 7 ล้าดับที่  5

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้าน
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้านโคกก่อง หมู่ ๕ เร่ิมจาก หน้าบ้านนายวาสนา       154,485 หมู่ที่ 5
 กองช่าง

โคกก่อง หมู่ ๕ สุวรรณศรี ถึง หน้าบ้าน นางบุตรศรี ศรีธรรม ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๓.00 เมตร ลึก (พิกัดเร่ิมต้น 


๐.๖๐ เมตร ขนาดฝาปิดรางระบายน้้า ๐.๔๖x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้้าจ้านวน ๑ บ่อ E๐๓๖๔๓๔๙

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. หนองแวงใต้ ก้าหนด N๑๙๖๑๕๐๘

จดุส้ินสุด

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้  E๐๓๖๔๓๑๓

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน N๑๙๖๑๔๑๕ ) 

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้า 7 ล้าดับที่ 6

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล าดบั งบประมาณ หน่วย

ที่ ด้าเนินการ ต.
ค.

พ.
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ธ.ค
.
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ค.

ก.
พ.

มี.
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เม
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พ.
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ค.

ส.ค
.

ก.
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7 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกก่อง  หมู่ที่ ๕ เร่ิมจากหน้าบ้านนางทองเล่ือน ศรีทิน 
       499,500 หมู่ที่ 5 กองช่าง

หมู่ที่ ๕  ถึงที่นานายมอญ  รุ่งแสง  ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๐๐.00  เมตร  หนา (พิกัดเร่ิมต้น 

0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง  ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๘๐๐ E๐๓๖๔๓๗๕

ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ เลขที่  N๑๙๖๑๗๖๐

นต.36/2563 และแบบมาตรฐาน เลขที่ ท 1-01 กรมการปกครอง จดุส้ินสุด

E๐๓๖๔๔๑๙  

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ N๑๙๖๑๙๐๙) 

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 เลขที่ 8 ล้าดับที่  7

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทับช้าง  หมู่ที่  ๘ ขนาดผิวจราจร กวา้ง 

       499,500 หมู่ที่ ๘ 

 กองช่าง

โนนทับช้าง  หมู่ที่ ๘ ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๐๐.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทางลูกรัง  ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (พิกัดเร่ิมต้น 


หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๘๐๐ ตารางเมตร  เร่ิมจากถนน คสล.เดิม  ถึง ที่สวนนาย E๐๓๗๑๘๒๖

ค้ามี  แสนเมือง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ เลขที่  N๑๙๖๔๕๖๓

39/2563 และแบบมารฐาน เลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง จดุส้ินสุด 


E๐๓๗๑๙๖๔ 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ N๑๙๖๔๗๑๕)

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้า 8 ล้าดับที่ 8

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล าดบั งบประมาณ หน่วย

ที่ ด้าเนินการ ต.
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9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทับช้าง  หมู่ที่  ๘ ขนาดผิวจราจร กวา้ง       496,600 หมู่ที่ 8 กองช่าง

โนนทับช้าง  หมู่ที่  ๘  ๓.๕๐ เมตร   ยาว  ๒๔๐.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพืน้ที่ผิวจราจรคอน (พิกัดเร่ิมต้น

กรีตไม่น้อยกวา่ ๘๔๐ ตารางเมตร  เร่ิมจากหน้าบ้านนายสมาน  วชิัยวงค์  ถึง ที่นานาย E๐๓๗๑๕84

สัมฤทธิ์  เฉียบแหลม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้  N๑๙๖๔๓๕๗ 

เลขที่  นต.40/2563 แบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง จดุส้ินสุด 

E๐๓๗๑๖๒๓

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ N๑๙๖๔๑๖๕)


 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 9 ล้าดับที่ 9

10 โครงการกก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร บ้านศรีสวา่ง หมู่ ๙ เร่ิมจากหน้าบ้านนายเผย
       491,400 หมู่ที่ 9

 กองช่าง

หมู่ ๙ บุตรดีวงค์ ถึงถนน คสล. บ้านดอนกลอย  ผิวจราจรลูกรังขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ความยาว (พิกัดเร่ิมต้น 


๗๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรัง จ้านวนไม่น้อยกวา่ 853.00 E๐๓๖๒๐๑๗
ลูกบาศก์เมตร (หลวม)  พร้อมปรับเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทางหนาเฉล่ียไม่ N๑๙๖๒๕๖ 

น้อยกวา่ ๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้าคสล. (มอก. ชั้น ๓) ขนาด  Ø  ๐.๔๐ x ๑.๐๐ จดุส้ินสุด 


เมตร จ้านวน ๑ จดุ รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ และวางท่อระบายน้้า คสล. (มอก. E๐๓๖๑๙๔๐

ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จ้านวน ๔ จดุ ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๒๘ ท่อน พร้อมยา N๑๙๖๓๒๑๖) 

แนวรอยต่อท่อ และติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ 25/2563

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 9 ล้าดับที่ 10

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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11 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่   ๑๐ จากบ้านนายสมจติร ทองน้อย ถึง       585,300 หมู่ที่ 10 กองช่าง

หมู่ที่ ๑๐ บ้านรุ่งพนาไพร บ้านนายพิชิต ดวงหนูใจ ผิวการจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
 (พิกัดเร่ิมต้น 

เมตร  ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ ๙๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย E๐๓๖๔๕๔๓

น้้า คสล.(มอก. ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จ้านวน ๒ จดุ ๆ ละ ๕ ท่อน รวมจ้านวน  N๑๙๕๙๙๖๗ 

๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ และติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. จดุส้ินสุด

หนองแวงใต้ ที่ นต.41/2563 แบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง E๐๓๖๔๖๐๕

N๑๙๖๐๐๖๒)

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 10 ล้าดับที่  11

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่  ๑๐ เร่ิมจากนานายเจริญ  
         74,000 หมู่ที่ ๑0

 กองช่าง

บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่ ๑๐ ระดาฤทธิ์ ถึง ที่นานางเตาะ  บุญมาก ขนาดผิวจราจรลูกรังกวา้ง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒๕๐.00 (พิกัดเร่ิมต้น 

เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร ให้ได้ปริมาตรลูกรังรวมจ้านวนไม่น้อยกวา่ 270 ลูกบาศก์เมตร E๐๓๖๕๗๓๗

(หลวม) พร้อมปรับเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทางหนาเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 0.40 N๑๙๕๙๓๖๘

เมตร จดุส้ินสุด 

E๐๓๖๕๙๔๕ 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ N๑๙๕๙๒๙๒)

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 10 ล้าดับที  12

พ.ศ. 2564
สถานทีด้่าเนินการ

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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ล าดบั งบประมาณ หน่วย

ที่ ด้าเนินการ ต.
ค.
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.
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ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.
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ค.
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ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่  ๑๐ เร่ิมจากที่นานาย         74,000 หมู่ที่ ๑0 กองช่าง

บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่  ๑๐ ประดอม แสนสุวรรณ์  ถึง ที่นานายธรรมศักด์ิ  สารโพคา  ขนาดผิวจราจรลูกรังกวา้ง ๔.๐๐ (พิกัดเร่ิมต้น 


เมตร ยาว ๒๕๐.00 เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร ให้ได้ปริมาตรลูกรังรวมจ้านวนไม่น้อย E๐๓๖๕๗๗๙  

กวา่ 220 ลูกบาตรเมตร (หลวม) พร้อมปรับเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทาง หนา N๑๙๕๙๔๓๗ 

เฉล่ียไม่น้อยกวา่ 0.40 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์ จดุส้ินสุด 

กลาง 0.60x1.00 เมตร จ้านวน 1 จดุ รวม 6 ท่อน ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ 50/ E๐๓๖๕๕๗๘ 

2563 N๑๙๕๙๕๒๓)

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ล้าดับที่  13

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้าน
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เร่ิมจากหน้าบ้านนาย       347,862 หมู่ที่ ๑1

 กองช่าง

นาบัวพัฒนา หมู่ที่  ๑๑ กฤษณา  เกียววงค์  ถึง หน้าบ้านนายฉลาด  พิมพะการ  ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาดกวา้ง (พิกัดเร่ิมต้น 


0.60 เมตร  ยาว ๒๐๙.00 เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝาปิดรางระบายน้้า ๐.๔๖ x ๐.๕๐ E๐๓๖๒๖๙๘

x ๐.๑๐ เมตร  มีบ่อพักน้้าจ้านวน ๓ บ่อ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบ  N๑๙๕๙๙๘๙

แปลน อบต.หนองแวงใต้ จดุส้ินสุด 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้  E๐๓๖๒๖๕๓ 

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน N๑๙๕๙๗๘๓)

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ล้าดับที่  14

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เร่ิมจากหน้าบ้านนาย       354,125 หมู่ที่ ๑1 กองช่าง

บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่  ๑๑ เรือง  สุวรรณศรี  ถึง หน้าบ้านนายสมัย นาแวน่  ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาดกวา้ง ๐.๖๐ (พิกัดเร่ิมต้น 


เมตร  ลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๑๓.00  เมตร ขนาดฝาปิดรางระบายน้้า ๐.๔๖ x ๐.๕๐ E๐๓๖๒๘๐๖

 x๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้้าจ้านวน ๔ บ่อ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบ
 N๑๙๕๙๗๓๘

แปลน อบต.หนองแวงใต้ จดุส้ินสุด 

 E๐๓๖๒๕๙๙

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้  N๑๙๕๙๗๙๘)

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ล้าดับที่ 15

16 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเจริญศิลป์  หมู่ที่  ๑๒ เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริม

       499,500 หมู่ที่ ๑2 กองช่าง

เจริญศิลป์  หมู่ที่ ๑๒ เหล็กเดิม ถึง ที่นานายทองค้า  ค้าภริยา  ขนาดผิวจราจร กวา้ง  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ .00 (พิกัดเร่ิมต้น 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อย E๐๓๖๙๐๒๘  
กวา่ 800 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ N๑๙๕๙๑๙๘
เลขที่ นต.51/2563 และแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง จดุส้ินสุด 

 E๐๓๖๙๐๖๕

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้   N๑๙๕๙๔๔๑) 
 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 12  ล้าดับที่  16

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

17 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเจริญศิลป์  หมู่ที่  ๑๒  ร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริม       499,500 หมู่ที่ ๑2 กองช่าง

เจริญศิลป์  หมู่ที่  ๑๒ เดิม ถึง ที่สวนนายวนัชัย  แก้วประดับ ขนาดผิวจราจร กวา้ง ๔.๐๐ เมตร   ยาว ๒๐๐  เมตร (พิกัดเร่ิมต้น 

หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ E๐๓๖๙๑๘๐  
๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนอวแวงใต้ N๑๙๕๘๙๘๑
เลขที่ นต.43/2563 และตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง   จดุส้ินสุด

 E๐๓๖๙๓๗๙

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้   N๑๙๕๘๙๑๐) 

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ล้าดับที่ 17

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้าน
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้านโนนสามเศียร หมู่ที่ ๑๔ เร่ิมจาก ทางหลวง
       209,218 หมู่ที่ ๑4 กองช่าง

โนนสามเศียร หมู่ที่  ๑๔ ชนบท หมายเลข สน ๓๐๐๕ ถึง หน้าบ้านนางสงวน โยคาวฒัน์ ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาด
 (พิกัดเร่ิมต้น 


กวา้ง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๖๐ เมตร  ความยาว ๑๒๘.00  เมตร  ขนาดฝาปิดรางระบายน้้า E๐๓๗๑๔๐๘  

 ๐.๔๖x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้้าจ้านวน  ๑  บ่อ พร้อมติดต้ังป้ายจ้านวน 1 ป้าย ตาม
 N๑๙๖๔๔๓๑ 

แบบแปลน อบต.หนองแวงใต้   จดุส้ินสุด

E๐๓๗๑๓๙๗

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้  N๑๙๖๔๓๐๒)

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ล้าดับที่ 18

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563

สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ.2564
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19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้าน โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้านโนนสามเศียร หมู่ที่ ๑๔ (ช่วงที่ 1)  เร่ิมจาก       157,616 หมู่ที่ ๑4 กองช่าง

โนนสามเศียร หมู่ที่  ๑๔ (ช่วงที่ 1) ทางหลวงชนบท หมายเลข สน ๓๐๐๕ ถึง หน้าบ้านนางล้าดวล  ศรีจนัทร์เนตร ก่อสร้างราง (พิกัดเร่ิมต้น 


ระบายน้้าขนาดกวา้ง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๙๕.00 เมตร ขนาดฝาปิดราง
 E๐๓๗๑๒๓๙

ระบายน้้า ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้้าจ้านวน  ๑  บ่อ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
   N๑๙๖๔๔๑๙

จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้   จดุส้ินสุด

 E๐๓๗๑๒๑๗

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้   N๑๙๖๔๓๒๙) 

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 14 ล้ากับที่ 19

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้าน
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูป บ้านโนนสามเศียร หมู่ที่ ๑๔ (ช่วงที่ 2) เร่ิมจาก 
       157,616 หมู่ที่ ๑4 กองช่าง

โนนสามเศียร หมู่ที่  ๑๔  (ช่วงที่ 2) ทางหลวงชนบท หมายเลข สน ๓๐๐๕  ถึง หน้าบ้านนายค้ามี  คูณอ่อน  ก่อสร้างรางระบาย (พิกัดเร่ิมต้น 


น้้าขนาดกวา้ง ๐.๖๐ เมตร  ลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๙๕.00 เมตร ขนาดฝาปิดรางระบาย E๐๓๗๑๒๔๐ 

น้้า ๐.๔๖ x ๐.๕๐ x๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้้าจ้านวน  ๑ บ่อ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน
 N๑๙๖๔๔๒๐

1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้   จดุส้ินสุด

  E๐๓๗๑๒๑๖

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้  N๑๙๖๔๙๒๗)

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่ 14 ล้าดับที่  20

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
สถานทีด้่าเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

20 



ล าดบั งบประมาณ หน่วย

ที่ ด้าเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงใต้  หมู่ที่ ๑๕ ช่วงที่ 2 เร่ิมจากที่นา       493,000 หมู่ที่ ๑5 กองช่าง

หนองแวงใต้  หมู่ที่ ๑๕ นายเกษม  พิมนาจ ถึง ปุง่นกเป้า  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว ๑๙๐.00 เมตร  หนา (พิกัดเร่ิมต้น 


 0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรัง  ๒  ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร  หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ E๐๓๗๑๒๓๙

๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางขนาด   N๑๙๖๔๔๑๙

0.60x1.00 เมตร จ้านวน 1 จดุ รวม 10 ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย   จดุส้ินสุด

ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ นต 46/2563 และแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 กรม  E๐๓๗๑๒๑๗

การปกครอง   N๑๙๖๔๓๒๙) 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่  15  ล้าดับที่  21

22 โครงการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์  
 โครงการชุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ "ปุง่นกเป้า"บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๕    1,750,000 หมู่ที่ ๑5 กองช่าง

"ปุง่นกเป้า"  หมู่ ๑๕  - โซนที่ ๑ ท้าการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ "ปุง่นกเป้า" ให้ได้ขนาดและระดับตาม
 (พิกัดเร่ิมต้น 


แบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๒๒/๒๕๖๓ พืน้ที่ขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ E๐๓๖๒๕๑๕ 

"ปุง่นกเป้า" ๑๑,๗๑๘ ตารางเมตร. ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร หรือให้ได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ N๑๙๖๑๕๒๕) 

 35,154  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมตกแต่งลาดเอียง (Slope) ให้เรียบร้อย 


 - โซนที่ ๒ ท้าการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ "ปุง่นกเป้า" ให้ได้ขนาดและระดับตาม


แบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๒๒/๒๕๖๓ พืน้ที่ขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ 

"ปุง่นกเป้า"  ๙๘๗  ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร หรือให้ได้ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

 ๒,๙๖๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งลาดเอียง (Slope) ให้เรียบร้อย

รวมปริมาตรดินขุด โซนที่ ๑+โซนที่ ๒ ปริมาตรดินขุดตามจ้านวนไม่น้อยกวา่ ๓๘,๑๑๕

ลูกบาศก์เมตร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563

สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ.2564
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22 โครงการขุดลอกแหล่งน้้าสาธารณประโยชน์  
 โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

"ปุง่นกเป้า"  หมู่ ๑๕ (ต่อ)  -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 4/พ.ศ.2563 หน้าที่  15  ล้าดับที่  22

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จากถนน คสล.เดิม ถึง ที่นา       615,900 หมู่ที่ ๑1 กองช่าง

หนองแวง หมู่ที่ 1 นายคง  บัวขันธ ์ ผิวจราจรกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.00 เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง (พิกัดเร่ิมต้น 


ลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร  หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๑,๐๐๐  ตารางเมตร พร้อม E๐๓๖๒๐๖๗

ติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๓๒/๒๕๖๓ และ N๑๙๖๒๓๕๘

แบบมาตรฐาน เลขที่ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง   จดุส้ินสุด

 E๐๓๖๓๒๓๓ 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ N๑๙๖๒๓40 )

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 3/พ.ศ.2563  หน้าที่ 6  ล้าดับที่  1

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบัว  หมู่ที่  ๒ จากหน้าบ้านนาง ถนอม       374,800 หมู่ที่ 2 กองช่าง

นาบัว หมู่ที่ 2 โคตรสิมมา ถึงบ้านนางจนัทร์เพ็ญ บุญเวนิ ผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐  เมตร  (พิกัดเร่ิมต้น 


หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่  E๐๓๖๓๑๗๑

 ๖๐๐  ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. หนองแวงใต้ N๑๙๕๘๘๐๑

เลขที่ นต. ๓๓/๒๕๖๓ และแบบมาตรฐาน เลขที่ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง   จดุส้ินสุด

E๐๓๖๓๑๑๙

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้  N๑๙๕๘๖๖๒)

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิม่เติมคร้ังที่  3/พ.ศ.2563 หน้าที่ 15 ล้ากับที่ 2

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๓ จากถนน คสล.เดิม ถึง       764,400 หมู่ที่ 3 กองช่าง

ดอนกลอย  หมู่ที่  3 หน้าบ้านนางเกสร  ค้าขนาน  ผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.00 เมตร  หนา ๐.๑๕ (พิกัดเร่ิมต้น 


เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๑,๒๐๐ ตาราง E๐๓๖๑๗๑๔

เมตรพร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. ( มอก.ชั้น ๓ ) ขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จ้านวน ๑ N๑๙๖๓๕๒๔

จดุ รวม ๘ ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่   จดุส้ินสุด

นต. ๓๔/๒๕๖๓ และแบบมาตรฐาน เลขที่ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง E๐๓๖๑๔๕๓

N๑๙๖๓๖๗๒)

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิม่เติมคร้ังที่ 3/พ.ศ.2563 หน้าที่ 18 ล้าดับที่  7

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ถึง       361,700 หมู่ที่ 4 กองช่าง

โพนสวาง  หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนางสาวติรี  พนมชัยผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.00  เมตร  หนา ๐.๑๕  (พิกัดเร่ิมต้น 


เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๕๘๐  ตาราง E๐๓๖๐๓๐๖

เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองแวงใต้ เลขที่ นต 35/ N๑๙๖๐๑๔๙

2563 และแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง   จดุส้ินสุด

E๐๓๖๐๓๑๗

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ N๑๙๖๐๒๙๓ ) 

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิม่เติมคร้ังที่  3/พ.ศ.2563 หน้าที่ 19 ล้ากับที่ 9

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงัเยีย่ม หมู่ที่ ๖ เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ถึง       499,500 หมู่ที่ 6 กองช่าง

วงัเยีย่ม  หมู่ที่  6 ศาลาเอนกประสงค์ผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง (พิกัดเร่ิมต้น 


ลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๘๐๐  ตารางเมตร พร้อมติด E๐๓๖๗๙๕๖

ต้ังป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๓๗/๒๕๖๓ และ N๑๙๖๑๔๘๗

แบบมาตรฐาน เลขที่  ท๑-๐๑ กรมการปกครอง   จดุส้ินสุด

E๐๓๖๘๑๗๓

N๑๙๖๑๕๔๘ )

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิม่เติมคร้ังที่ 3/พ.ศ.2563 หน้าที่ 21 ล้าดับที่  13

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ

พ.ศ. 2563
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ล าดบั งบประมาณ หน่วย
ที่ ด้าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างธนาคารน้้าใต้ดินระบบปิดภาย โครงการก่อสร้างธนาคารน้้าใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้าน บ้านวงัเยีย่ม หมู่ ๖ เร่ิมจาก ถนน       105,139 หมู่ที่ 6 กองช่าง

ในหมู่บ้าน บ้านวงัเยีย่ม หมู่ที่ 6 ทางหลวงชนบท หมายเลข สน ๓๐๐๕ ถึง หน้าบ้านนางวเิชียร  สมบูรณ์ความยาว  ๓๑๙.00 (พิกัดเร่ิมต้น 


เมตร ขนาดคลองระบายน้้าระบบปิด ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร  ขนาดปากบ่อพักน้้า กวา้ง  E๐๓๖๗๖๙๕

๐.๘๐ เมตร  ยาว  ๐.๘๐  เมตร  ลึก ๑.๘๐  เมตร มีบ่อพักน้้าจ้านวน ๘ บ่อ พร้อมติดต้ังป้าย N๑๙๖๑๘๔๙

โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. หนองแวงใต้   จดุส้ินสุด

E๐๓๖๗๗๕๗

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ N๑๙๖๒๑๐๒)

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิม่เติมคร้ังที่  3/พ.ศ.2563 หน้าที่ 21 ล้ากับที่ 14

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะทอง หมู่ที่ ๗ เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ถึง หน้า       416,700 หมู่ที่ 7 กองช่าง

บะทอง  หมู่ที่  7 ส้านักสงฆ์   โนนสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.00 เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร (พิกัดเร่ิมต้น 


 ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐  เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๖๖๘  ตารางเมตร E๐๓๖๘๓๙๓

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๓๘/๒๕๖๓ N๑๙๖๑๗๒๗)

และแบบมาตรฐาน เลขที่ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง   จดุส้ินสุด

E๐๓๖๘๒๓๕

N๑๙๖๑๖๘๖ 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิม่เติมคร้ังที่ 3/พ.ศ.2563 หน้าที่ 22 ล้าดับที่  16

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ล าดบั งบประมาณ หน่วย
ที่ ด้าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจ้าปาหอม หมู่ที่ ๑๓ เร่ิมจากทางหลวง       496,400 หมู่ที่ 13 กองช่าง

โนนจ้าปาหอม หมู่ที่  13 ชนบท หมายเลข สน ๓๐๐๕ ถึง ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจ้าต้าบลหนอง (พิกัดเร่ิมต้น 


แวงใต้  ผิวจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.00 เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง  E๐๓๗๐๐๖๙

๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐  เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย N๑๙๖๓๗๑๗

โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๔๕/๒๕๖๓ และแบบมาตร   จดุส้ินสุด

ฐาน เลขที่ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง E๐๓๗๐๐๒๕

N๑๙๖๓๙๖๘ )

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้

 -ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

 -ด้าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

งบประมาณเงินสะสม ประจ้าปี 2564 รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิม่เติมคร้ังที่  3/พ.ศ.2563 หน้าที่ 14 ล้ากับที่ 21

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สถานทีด้่าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน งบประมาณเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564 
------------------------------------ 

      ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณ
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 โดยได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๖  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 6732 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 

     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  16  
พฤศจิกายน  2563  และได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  สมัยสามัญ สมัยที่  4/2563 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  9 ธันวาคม  
2563    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
    
 
 
        ( นางขนิษฐา ชูกลิ่น )  
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 
 

28 
                                     


