
     1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

(บาท)

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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ย
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ค.

ส.
ค.
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ย.

1 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานอบต.

โนนเพด็(ข้อบัญญัติหน้าที่ 80)

ปริมาณงานถมดิน ขนาดกวา้ง 47.00 

เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

เมตร

500,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างป้ายศูนยง์ามเด่นศพด.ในเขต

ต าบลโนนเพด็(ข้อบัญญัติหน้าที่ 81)

ก่อสร้างป้ายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้าน 3 

ศูนย ์ปริมาณงาน ป้ายขนาดกวา้ง 3.60 

เมตร สูง 1.80 เมตร 

70,000 ศพด.3 ศูนย์ กองช่าง

3 โครงการท าร้ัวลวดหนามรอบถังประปาสระหนอง

ทุ่งมน หมู่ที่ 11(ข้อบัญญัติหน้าที่ 81)

ค่าก่อสร้างร้ัวลวดหนามรอบถึงประปา

สระหนองทุ่งมน ล้อมร้ัวลวดหนามยาว 

155 เมตร

53,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจากถนนด าไป

บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ ๕(ข้อบัญญัติหน้าที่ 83)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

105,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากบ้านนาย

ประสิทธิถ์ึงสามแยกกกอีหมัน หมู่ที่ 6(ข้อบัญญัติ

หน้าที่ 82)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว

 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

259,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

7

   บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2565
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564

แบบ  ผด.02 

  

  





     1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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ก.
ย.

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เส้นโรงสีข้าว

ไปโรงเรียน(ต่อจากเส้นเดิม)(ข้อบัญญัติหน้าที่ 83)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 130.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

พร้อมถมไหล่ทางดินกวา้งข้างละ 0.50 

เมตร

336,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นรอบ

หมู่บ้านด้านทางทิศออกไปถึงวดั(ข้อบัญญัติหน้าที่ 

83)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จ านวน 1 

ท่อน เมตร

381,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 เส้นหน้าวดัไป

บ้านนายทองสาย พเิศษ(ข้อบัญญัติหน้าที่ 84)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

271,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหน้ารร.หนองบัว

นาค /บ้านกุดฆ้องวงค์หมู่ที่ 10 ไปบ้านกุดหอยกาบ

   ต.หันโจด จ.ขก.(ข้อบัญญัติหน้าที่ 84)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว

 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

338,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

 บ้านหนองคอกควายเชื่อมต่อบ้านโคกพระต าบล

วงัไม้แดง(ข้อบัญญัติหน้าที่ 85)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ถมไหล่ทางดินกวา้งข้างละ 0.50 เมตร

323,000 หมู่ที4่ กองช่าง

8

         บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565

แบบ  ผด.02 

  

  





     1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 จากโคก

หนองขาม ไปบ้านหัวสะพาน(ข้อบัญญัติหน้าที่ 85)

ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3.00

 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร

321,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหนองระเริง หมู่

ที่ 6(ข้อบัญญัติหน้าที่ 86)

ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3.00

 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร

78,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก

 จากหนองหมู หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ

หน้าที่ 86)

ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร

323,000 หมู่ที่ 2,9 กองช่าง

9

         บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565

แบบ  ผด.02 

  

  



แผนกวา้ง 3 เมตร  ยาว 10 เมตร สูง 0.80 เมตร



     1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก

บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองโน ต าบล

วงัไม้แดง(ข้อบัญญัติหน้าที่ 87)

ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร

323,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหลวงปู่ด า

ไปกุดผักหนาม หมู่ที่ 5(ข้อบัญญัติหน้าที่ 87)

ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3.00

 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร

204,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

รวม 15 โครงการ 3,885,000

10

         บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565

แบบ  ผด.02 

  

  





     1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

(บาท)

ต.
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พ.
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ธ.ค
.
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.
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ย
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1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง(ข้อบัญญัติ

หน้าที่ 68 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เพื่อลดปริมาณขยะก าจัดขยะที่เป็น

อันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและสร้าง

จิตส านึกที่ดีในการทิ้งขยะในเขตต าบล

โนนเพด็ การก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อ

ควบคุมและก าจัดภาวะมลพษิที่มีผลต่อ

สุขภาพอนามัย สวสัดิภาพ และคุณภาพ

ชีวติของประชาชน เช่น  ค่าฝึกอบรม 

รณรงค์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

30,000 อบต.โนนเพด็ กองสวัสดิการ

รวม 1 โครงการ 30,000

11

         บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565

แบบ  ผด.02 

  

  



แผน 15000







แผนพัฒนาที่มาจากหมู่บา้น

1 โครงการท าร้ัวลวดหนามรอบถังประปาสระหนอง

ทุ่งมน หมู่ที่ 11(ข้อบัญญัติหน้าที่ 81)

ค่าก่อสร้างร้ัวลวดหนามรอบถึงประปา

สระหนองทุ่งมน ล้อมร้ัวลวดหนามยาว 

155 เมตร

53,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจากถนนด าไป

บ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ ๕(ข้อบัญญัติหน้าที่ 83)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

105,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากบ้านนาย

ประสิทธิถ์ึงสามแยกกกอีหมัน หมู่ที่ 6(ข้อบัญญัติ

หน้าที่ 82)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว

 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

259,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เส้นโรงสีข้าว

ไปโรงเรียน(ต่อจากเส้นเดิม)(ข้อบัญญัติหน้าที่ 83)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 130.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

พร้อมถมไหล่ทางดินกวา้งข้างละ 0.50 

เมตร

336,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง





5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 เส้นรอบ

หมู่บ้านด้านทางทิศออกไปถึงวดั(ข้อบัญญัติหน้าที่ 

83)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

วางท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร จ านวน 1 

ท่อน เมตร

381,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 เส้นหน้าวดัไป

บ้านนายทองสาย พเิศษ(ข้อบัญญัติหน้าที่ 84)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

271,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหน้ารร.หนองบัว

นาค /บ้านกุดฆ้องวงค์หมู่ที่ 10 ไปบ้านกุดหอยกาบ

   ต.หันโจด จ.ขก.(ข้อบัญญัติหน้าที่ 84)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว

 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

338,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

 บ้านหนองคอกควายเชื่อมต่อบ้านโคกพระต าบล

วงัไม้แดง(ข้อบัญญัติหน้าที่ 85)

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว

 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ถมไหล่ทางดินกวา้งข้างละ 0.50 เมตร

323,000 หมู่ที4่ กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 จากโคก

หนองขาม ไปบ้านหัวสะพาน(ข้อบัญญัติหน้าที่ 85)

ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3.00

 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร

321,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหนองระเริง หมู่

ที่ 6(ข้อบัญญัติหน้าที่ 86)

ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3.00

 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร

78,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง



แผนกวา้ง 3 เมตร  ยาว 10 เมตร สูง 0.80 เมตร



11 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก

 จากหนองหมู หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ

หน้าที่ 86)

ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร

323,000 หมู่ที่ 2,9 กองช่าง

2,788,000
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     1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

(บาท)

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค. ม.ิ
ย

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก

บ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหนองโน ต าบล

วงัไม้แดง(ข้อบัญญัติหน้าที่ 87)

ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร

323,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหลวงปู่ด า

ไปกุดผักหนาม หมู่ที่ 5(ข้อบัญญัติหน้าที่ 87)

ปริมาณงาน ลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3.00

 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร

204,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

รวม 15 โครงการ

         บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565

แบบ  ผด.02 
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     1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

(บาท)

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค. ม.ิ
ย

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

         บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565

แบบ  ผด.02 

  

  





1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง(ข้อบัญญัติ

หน้าที่ 68 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เพื่อลดปริมาณขยะก าจัดขยะที่เป็น

อันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและสร้าง

จิตส านึกที่ดีในการทิ้งขยะในเขตต าบล

โนนเพด็ การก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อ

ควบคุมและก าจัดภาวะมลพษิที่มีผลต่อ

สุขภาพอนามัย สวสัดิภาพ และคุณภาพ

ชีวติของประชาชน เช่น  ค่าฝึกอบรม 

รณรงค์ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

30,000 อบต.โนนเพด็ กองสวัสดิการ

รวม 1 โครงการ 30,000
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แผน 15000


