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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
อ าเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา 

  



 
ค าน า 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน โดยในส่วนของแผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียด  แผนงาน  โครงการและเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้ น  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงาน และบูรณาการในการด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานซึ่งจะท าใ ห้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

 
 
   
            องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
                 

  



 
สารบัญ 

 

เร่ือง                  หน้า 
 
หลักการและเหตุผล         1 

ส่วนที่  1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  (แบบ ผด. 01)    2          

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)   3      
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หลักการและเหตุผล 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ประกาศ การจ่ายขาด เงิน สะสม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไ ล จึงได้จัดท า
แผนด าเนิ นงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 100.00 796,400.00 100.00 ส านักปลัด 

รวม 5 100.00 796,400.00 100.00   

รวมทั้งสิ้น 5  100.00 796,400.00  100.00   
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แบบ ผด.01 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ โครงการ 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับ 

ผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต บ้านฝา
ผนัง หมู่ที่ 1 สาย
จาก รร .บ้านฝาผนัง 
- ศาลากลางบ้าน 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 520 ตารางเมตร  ตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐานของ มฐ .บร.
3/2546 

195,900.00 บ้านฝาผนัง 
หมู่ที่ 1 สาย
จาก รร.บ้าน
ฝาผนัง – 
ศาลาลางบ้าน 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก สาย 
นม .ถ .252 -  02  
บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 
- บ้านแดงน้อย หมู่
ที่ 2 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 48 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  240  ตารางเมตร ลงดินลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โครงการ  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐาน ของกรมการ
ปกครอง  แบบเลขท่ี ท.1 – 01 

139,900.00 ถนน สาย 
นม .ถ.252 – 
0 2  บ้านฝา
ผนัง หมู่ที่ 1 - 
บ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ โครงการ 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับ 

ผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต บ้านพะไล 
หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นางยุวพิน หนูแก้ว -  
บ้านนางฝ้าย เลิศ
มงคล 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 67 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 268 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐานของ มฐ .บร.
3/2546 

100,900.00 บ้านพะไล หมู่
ที่ 3 จากบ้าน
นางยุวพิน หนู
แก้ว - บ้าน
นางฝ้าย เลิศ
มงคล 

กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านพ ะไล 
หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายสมหมาย  ภักดี
ลุน ถึง บ้าน       
นางดวงใจ วิชาผา 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 250 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร  รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานของ มฐ.บร.3/2546 

93,800.00 บ้านพะไล หมู่
ที่ 3 จากบ้าน
นายสมหมาย  
ภักดีลุน ถึง 
บ้านนาง
ดวงใจ วิชาผา 

กองช่าง             

 -4-  

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ โครงการ 
รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
รับ 

ผิดชอบ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแก 
หมู่ที่ 9 จากสี่แยก
บ้านนายสุพจน์ 
วรรณปะโค ถึงสาม
แยกบ้านนางสวัสดิ์ 
ชุมพา 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 114 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 456  ตารางเมตร ลงดินลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โครงการ 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของกรมการปกครอง 
แบบเลขท่ี ท.1 - 01 

265,900.00 บ้านหนองแก 
หมู่ที่ 9 จากสี่
แยกบ้านนาย
สุพจน์ วรรณ
ปะโค ถึงสาม
แยกบ้านนาง
สวัสดิ์ ชุมพา 

กองช่าง             

รวม 796,400.00               

 

 

 

-5- 

แบบ ผด.02 


