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  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 -กันยายน 2562)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) ทั้งนี้  ได้นำข้อมูลในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาดังกล่าวด้วย  
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ   

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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คำนำ 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา(พ.ศ.2561 -2564) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนที่ร่วมกันในการรวมรวบข้อมูล ให้ความร่วมมือในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
--------------------- 

 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่งแผนงานที่ได้วาง
ไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ดำเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนและถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะ
เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่จะต้องให้
การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย 

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

  การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดำเนินงาน  การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน  เพ่ือลดปัญหาที่ เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ  การควบคุมการดำเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมิน (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-
post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่ งชี้
แผนงานที่ 
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กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปส่ง
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.  ประโยชน์ของการกำกับติดตามประเมินผล 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารได้หลายแนวทางดังนี้ 
  2.1  จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานอย่างไรมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
  2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
  2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควร
ได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3.  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  3.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  3.2  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  3.3  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืน และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  3.4  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประกอบด้วย
กระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด  ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

5. การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 2  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์ 

“เชิดชูคุณธรรมนำประชา  พัฒนาลำคันฉูเพ่ือการเกษตร  เชิงนิเวศน์แบบพอเพียง  ชุบเลี้ยงชุมชนอยู่ดีมีสุข” 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำและบริการสาธารณะ 

พันธกิจ 

1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. จัดให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.  ให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ 

เป้าประสงค์ 

ตำบลโคกเพชรพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในตำบล 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน  ท่อ
ระบายน้ำ  ขุดลอกคลอง สะพาน และโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จำเป็น 

1. จำนวนถนนที่เพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนถนน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

2.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา 

3.พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลที่เพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ  สร้าง 
       มูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 
คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการจัดการ  ดูแล  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดการระบบบำบัด  และกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ  สิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง 
        ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจ 
1. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลโคกเพชรพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบ

อาชีพเสริม 
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับ
คำแนะนำ  ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนเด็ก  สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับความ
ปลอดภัยในการดำเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักงานปลัด  กองสวัสดิการสังคมและกองส่งเสริมการเกษตร 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่า 
        เพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ 
ส่งเสริม  สนับสนุน  การศึกษา  ศาสนา  ภูมิปัญญา  ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของตำบล 

เป้าประสงค์ 

ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของตำบลได้รับการส่งเสริม บริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  ดูแลคุณภาพชีวิต 
4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
การจัดการและสนับสนุนการศึกษา ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม

จัดการคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล 

เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
    ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมีส่วน

ร่วมในระบบการเมืองการปกครอง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการที่พึง

พอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสขุฯ กองการศึกษาฯ กองส่งเสริมการเกษตร 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ส่วนที่ 3   

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ประจำงบประมาณ 2562 
แบบท่ี  1  การกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา   อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ✓  
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามปีงบประมาณ  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม2561-กันยายน 2562 
 
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี(พ.ศ. 2561-2564) และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 

386 309,891,320 386 309,891,320 386 309,891,320 386 309,891,320 

การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15 920,000 15 920,000 15 920,000 15 920,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 31 3,515,000 31 3,515,000 31 3,515,000 31 3,515,000 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 96 4,895,000 96 4,895,000 96 4,895,000 96 4,895,000 

การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 14 1,650,000 14 1,650,000 14 1,650,000 14 1,650,000 

รวม 542 320,866,320 542 320,866,320 542 320,866,320 542 320,866,320 

 
2. จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  103  โครงการ  งบประมาณ  1,302,230 บาท  สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 21 3,406,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 212,000 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 63 14,453,924 

การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 7 3,230,306 

รวม 103 21,302,230 
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3.  สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการ 

อยู่ท่ีระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 

19 90.48 - - 2 9.52 21 100 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 50.00 - - 6 50.00 12 100 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 59 64.83 - - 4 11.76 63 100 

การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 7 100.00 - - 0 0 7 100 

รวม 91 88.35 - - 12 11.65 103 100 
 

สรุป 

    โครงการที่มีในพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562  จำนวน 542 โครงการ 
นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 103 โครงการ 
ดำเนินการตามแผน จำนวน  91  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  91X100 = 16.79% 
  542 
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ส่วนที่ 4   

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.  สภาพปัญหาและอุปสรรค 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับ 

โครงการ/แผนงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน  ให้
สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี  ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน  ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เป็นต้น 

2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  1. การกำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เท่าท่ีควร  ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก  แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อยส่งผลให้ร้อยละของ
ความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
  2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
แผนพัฒนา 
  3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

3.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

  1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้  มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์  คือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  มีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา 

  3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
( แบบ ผด. 01)



 
แบบ  ผด. 01 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์/ 
แนวทางการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
     

 
37 

 
100 

 
8,800,000 

 
100 
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คำนำ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้ประกาศใชข้้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

พัฒนาและอนุมัตโิดยนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  

เรื่อง ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เพื่อ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์และมีความ

ชัดเจนในการดำเนินงาน  จึงตอ้งมกีารจัดทำแผนการดำเนินงานขึน้  โดยมีขั้นตอนคือ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร 

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  แผนการดำเนินงานใหจ้ัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรอืได้รับแจง้แผนงาน/

โครงการหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตอ้งดำเนินการ

ในพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนนิงานฉบับนี ้  จะสามารถนำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและเกี่ยวเนื่องในข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น  

ได้อย่างทั่วถึง 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง               หน้า 

ส่วนที่  1  บทนำ 

1.  หลักการและเหตุผล       1 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน     2 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน     2 

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน     4 

ส่วนที่  2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

- บัญชสีรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ   6 

(แบบ ผด 01) 

- บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  9 

(แบบ ผด 02) 

- บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา 34 

ท้องถิ่น (แบบ ผด 02/1) 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  1  บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดำเนนิการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ

ตามระเบียบนี ้ โดยมีขั้นตอนดำเนนิการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผูบ้ริหาร 

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 “แผนการดำเนนิงานให้จัดทำให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณ จากเงิน

สะสมหรือได้รับแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การ

ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผูบ้ริการท้องถิ่น” 

  ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึงได้ดำเนินการ

จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึน้  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนนิการจรงิทั้งหมดในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี

งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การ

ทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงาน

จะทำให้การตดิตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 (1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจรงิทั้งหมด

ในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ   



 (2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 (3) เพื่อให้มกีารประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด

ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การตดิตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

มีความสะดวกมากขึ้น 
 

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  

เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ / กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และ

โครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  ในข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบใน

หน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนดำเนินงานพัฒนาจังหวัด / อำเภอ  หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณา

การ 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  โดยมีเค้าโครง

แผนดำเนนิงาน  2  ส่วน  คอื 

   ส่วนที่ 1  บทนำ 

   ส่วนที่ 2  บัญชโีครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก

เพชรพัฒนา  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกเพชรพัฒนา  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จัดทำประกาศขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่องแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  

ประจำปีเพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและตรวจสอบได ้

  ซึ่งพอจะสรุปได้ดังน้ี 

1. ขัน้ตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน 

2. ขัน้ตอนที่  2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

4. ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของสาขาการพัฒนา 



5. ขั้นตอนที่  5  การจัดทำรายละเอียดแผนงาน / โครงการประจำปี 

6. ขัน้ตอนที่  6  การอนุมัตแิผนและประกาศใชแ้ผน 
 

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนนิงานสามารถเขียนเปน็แผนภูมไิด้ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

 

4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินการ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกเพชรพัฒนา  สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประหยัดทั้งระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์  และงบประมาณ  เพราะได้มีการวางแผนแนวทางใช้

ทรัพยากรทุกๆ ด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี  ได้เน้นในเรื่องการ

จัดลำดับความสำคัญของประเด็นหลักการพัฒนา  เพื่อนำมาคัดเลือกและจัดทำรายละเอียดแผนงาน / 

รวบรวมโครง/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

ทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจาณารา่งแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



โครงการ  ให้สนองต่อปัญหา  ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่อ งค์การบริหารส่วนตำบล     

โคกเพชรพัฒนา  ได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความ

เชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาประจำปี  กับการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
( แบบ ผด. 02) 

 
 



 แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการวางท่อส่งน้ำ
เพื่อการเกษตร  จากวัด
สามัคคีอุทิศ-สระน้ำ
โรงเรียน  โคกเพชร    
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 1  
 

โดยวางท่อ PVC ช้ัน 13.5 ขนาด 
Ø6 นิ้ว ความยาว 200เมตร และ
ติดตั้งอุปกรณ์จุดส่งน้ำ พร้อมตดิตัง้
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวส์นลิอิง
เจ็ต จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย  

189,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน  (ซอย
บ้านนางสง่า คำนาค)  
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร  
ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 74.20 
ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
74.20 ตร.ม.  

46,500 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายจากแยกไร่
นางสุนิสา  ยศจตัุรสั-ไร่
นายคลี่  คำนาค  บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรอื
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  ช้ัน 3 ขนาด 
0.40X1.00  เมตร  จำนวน 2 แห่ง 
ๆ ละ 9 ท่อน  รวม 18 ท่อน พร้อม
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์
นิลอิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย  และ
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
1 ป้าย  
 

235,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
ประกอบ กลิ่นศรีสุข-
เหมืองส่งน้ำ บ้าน
โคกพงาด  หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 64 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า  256  ตร.ม. พร้อมติดตัง้
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต 
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย 

165,600 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
อาจ กล้าหาญ-นายยี่ 
เฝ้าหนองดู่        
บ้านโคกพงาด      
หมู่ที่ 2 

ขนาดผิดวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 110 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 440  ตร.ม  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50  เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งป้ายกอ่น
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

290,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากบ้าน
นายเสริม – 
ถนนลาดยาง (คุ้ม
โกรกน้ำขาว)  บ้าน
โคกพงาด หมู่ที่2 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 147 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 588 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือตามสภาพพืน้ท่ี 
พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานปา้ย
ไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งระชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก 
จำนวน 1 ป้าย 

388,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนสายทำนบคลอง
บง-คุ้มหัวนา บ้าน
โคกพงาด  หมู่ที่ 2 

โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชั้น 3 ขนาด Ø1.00x1.00 เมตร จำนวน 
4  ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อปริมาตรไม่
น้อยกว่า 28 ลบ.ม 

21,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุง
ถนนสายหลัก 
(บริเวณสะพานร่วม
ใจ)  บ้านโคกพงาด 
หมู่ที่ 2 
 

โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก ช้ัน 3  ขนาด Ø0.80X1.00 
เมตร จำนวน 10 ท่อน และเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

62,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหน้าศาล
ตาปู่ บ้านโคกคมึ หมู่
ที ่3-ถนนลาดยาง
บ้านโคกเพชร     
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
121 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.หรอื
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งป้ายกอ่น
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

320,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมหูช้าง สายบ้าน 
นายสมพงษ์ ชาติเผือก-
บ้านนางสำรวย  ประทุม
วงศ์ บ้านโคกคึม หมู่ที่ 3 

ผิวจราจรกว้าง 4ม.ระยะทาง 70  ม.หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  299  ตร.ม.  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. 
หรือตามสภาพพื้นที่  พร้อมติดตั้งป้ายกอ่น
ดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย 
และติดต้ังประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก 
จำนวน 1 ป้าย 

196,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายแยกบ้าน
นางเต้า  ใจกรุณา - 
บ้านนางจันทร์เพ็ญ  
โลมาศ  บ้านคลอง
บงพัฒนา หมู่ที่  4 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 87 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 348   ตร.ม. พร้อมลงลกูรัง
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ  0.50 ม.หรอื
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งป้ายกอ่น
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

231,500 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
สัญญา – บ้านนาง
ละมัย บ้านคลองบง
พัฒนา  หมู่ที ่ 4 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไมน่้อย
กว่า   360 ตร.ม พร้อมตดิตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

232,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายคุม้
หลังมอ-ถนนสาย
บ้านป้าทองดี  บ้าน
คลองบงพัฒนา    
หมู่ที ่ 4 
 

ขนาดผิดวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 600 
ม. หนา 0.10 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
240  ตร.ม  พร้อมติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

104,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกร่องพูน
ดิน สายโปร่งนายตุย๋ 
(ป่ามะนาว) บ้าน
คันฉูเก่า - แยกไร่
นายสุวรรณ บ้าน
คันฉูเก่า  หมู่ที่ 5 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ความ
หนา 0.50 ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 
4,226 ลบ.ม ความลาดเอียง 1:1.5   
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ช้ัน 3 
ขนาด Ø1.00X1.00 ม. จำนวน 6 
ท่อน  และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ
ตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย 

496,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 15 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายบ้าน
คันฉูเก่า-สุดเขตเพื้น
ที่หมู่บ้าน (เช่ือมต่อ
ตำบลเกาะมะนาว) 
บ้านคันฉูเก่า       
หมู่ที่ 5 
 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 700  ม. 
หนา  0.10 ม. ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 350  ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็ 
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย 
 

153,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโดยลง
ลูกรังถนนสาย ร.ร.
โคกสำราญราษฎร์
อำนวย            
บ้านโคกตาเมา    
หมู่ที ่ 6 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 460 ม. หนา 
0.10 ม. ปริมาตร 184 ลบ.ม. พรอ้ม
ปรับเกรดผิวจราจร  
 

80,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโดยลง
ลูกรังถนนสายโคกตา
เมา – หนองโบสถ ์ 
บ้านโคกตาเมา     
หมู่ที ่ 6 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  920 ม. 
หนา 0.10 ม. ปริมาตร 368 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดผิวจราจร พร้อมตดิตั้ง
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต 
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย  

160,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโดยลง
ลูกรังถนนสายโคกตา
เมา – คลองท้องเรือ  
บ้านโคกตาเมา    
หมู่ที ่ 6 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 460 
ม. หนา 0.10 ม.  ปริมาตร 184 ลบ.ม 
พร้อมปรับเกรดผิวจราจร  ติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็ 
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย 

80,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

19 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโดยลง
ลกูรังถนนสายโคกตา
เมา – ไร่ปลัดทิม             
บ้านโคกตาเมา     
หมู่ที ่ 6 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 460 ม. หนา 
0.10 ม. ปริมาตร 184 ลบ.ม. พรอ้ม
ปรับเกรดผิวจราจร  
 

80,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากบ้านนาย
สมรส  คำดี  – ศาล
ตาปู่บ้าน  บ้านหนอง
ตะครอง หมู่ที่ 7 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 205 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 820 ตร.ม. พร้อมลงลูกรงั
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที ่พร้อมตดิตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 
 

541,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

21 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังถนนสาย
หนองตะครอง – 
โกรกจาน   หมู่ที ่ 7 
 

ช่วงที ่1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตร
คิวแน่นไม่น้อยกว่า 500  ลบ.ม. , ช่วง
ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
1,600 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรคิว
แน่นไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.พร้อม
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิล
อิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และตดิตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย 
 

498,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาง
นิตย์-ถนน
ชลประทาน  บ้าน
ใหม่สถานี  หมู่ที่ 8 
 

ผิวจราจรกว้าง 4.00  ม. ยาว 185  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
740 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานปา้ย
ไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย 
 

488,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน
ใหม่สถานี หมู่ที่ 8 – 
บ้านปากจาบ      
หมู่ที่ 9 
 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  ม. ยาว 131  ม. 
หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
655 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานปา้ย
ไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย 
 

428,800 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
เหล็กสายบ้านนาย
วิวัฒน์ เรียบขุนทด -
ไร่นางลอย  เรียบขุน
ทด  บ้านปากจาบ  
หมู่ที่ 9 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 40 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืน ค.ส.ล ไมน่้อย
กว่า 160 ตร.ม และลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 ม.  หรือตามสภาพ
พื้นที ่พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน
ป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

105,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

25 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายทาง
แยกสายชลประทาน 
– คุ้มเสิงสาง  บ้าน
ปากจาบ  หมู่ที่ 9 
 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 420 ม. หนา 
0.10 ม.  หรือมีปริมาตรไม่น้อยกวา่ 
210 ลบ.ม.  และตดิตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน 
1 ป้าย  ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ป้ายเหล็ก  จำนวน  1 ป้าย   

91,800 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

26 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายคุ้มเสิง
สาง  บ้านปากจาบ  
หมู่ที่ 9 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  
300 ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

131,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

27 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ที่ 10 
 

ปริมาณก่อสรา้งท่อเหลี่ยม ขนาด    
1.80X1.80 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 2 
ช่อง พร้อมก่อสร้างผนังกั้นน้ำปาก
ทางเข้าความสูง 1.20 ม. หนา 0.20 
ม.  พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน
ป้ายไวน์นิลอิงเจต็ จำนวน 1 ป้าย 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก 1 ป้าย 

336,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
(คุ้มนางทองดี  อิม่
เต็ม)  บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ที่ 10 
 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 58 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
232 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานปา้ย
ไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

152,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
เสนอ  อึ่งบำเหน็จ 
เชื่อมต่อถนนหน้าวัด
ปากจาบ  บ้านปาก
จาบ  หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 496 ตร.
ม. และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.50 ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ีไหล่ทางลง
ลูกรัง ตามสภาพพื้นท่ี พร้อมติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวน์นิลอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ป้ายเหล็ก 1 ป้าย 

328,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
หัด  นพคุณ เชื่อมต่อ
ถนนสายบ้านนาย
เสนอ  อึ่งบำเหน็จ  
บ้านปากจาบ       
หมู่ที ่11 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 73 ม. หนา    
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
292 ตร.ม.และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50  ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี พร้อม
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนน์ิล
อิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็    
1ป้าย 

192,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

31 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายนานาง
วีระยา โคตรจรินทร์-
ฝายทุ่งโปร่ง  บ้าน
ปากจาบ หมู่ที่ 11 
 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 700   ม. 
หนา0.10 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 245 ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวน์นิลอิงเจ็ต 
จำนวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสมัพันธ์ โครงการ ป้ายเหลก็   
1 ป้าย 

107,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

32 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปากจาบ(คุ้มท่า
ช้าง)-ฝายทุ่งโปร่ง   
บ้านปากจาบ  หมู่ที่ 
11 
 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600  ม. หนา 
0.10 ม.  พร้อมติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวน์นิลอิงเจต็ จำนวน 
1 ป้าย และป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก 1 ป้าย 
 

104,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

33 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้าน
นางทองคำ -หน้าวัด
สามัคคีอุทิศ บ้าน
โคกเพชร  หมู่ที่ 1  

โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 
ขนาด Ø0.40X1.00 ม. จำนวน  159 
ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
ขนาด  0.80X0.80X0.80X0.08 ม. 
จำนวน 15 บ่อ และติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ปา้ย 

301,700 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

34 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้าน
นายประกอบ  กลิ่น
ศรีสุข -เหมืองส่งน้ำ  
บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 
2 
 

โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 
ขนาด Ø0.40X1.00 ม. จำนวน  60 
ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
ขนาด  0.80X0.80X0.80X0.08 ม. 
จำนวน 7  บ่อ และติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ปา้ย 

129,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

35 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
นายสนั่น-คลองคันฉ ู 
บ้านคันฉูเก่า หมู่ที ่5 
 

ช่วงที่ 1 วางทอ่ระบายน้ำ คสล. ชัน้ 3 
Ø0.60X1.00 ม.จำนวน 45 ทอ่น  พรอ้มกอ่สร้าง
บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10X1.20X1.30X0.10 ม. 
จำนวน 4 บ่อ  ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ชั้น 3 Ø0.40X1.00 ม.จำนวน 49 ทอ่น  พร้อม
ก่อสร้างบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด 
0.80X0.80X0.80X0.08 ม. จำนวน 6 บ่อ และ
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิลอิงเจ็ต 
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  ป้ายเหลก็ จำนวน 1 ป้าย 

207,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

36 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากหน้า
บ้านนายสุพจน์  
แพวขุนทด-บึงปาก
จาบ  บ้านปากจาบ  
หมู่ที่ 11 
 

โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 
ขนาด Ø0.60X1.00 ม. จำนวน  176 
ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
ขนาด  1.10X1.20X1.30X0.10 ม. 
จำนวน 19  บ่อ และติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ปา้ย 
 

547,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

37 โครงการขยายท่อ
ประปา ขนาด 2 นิ้ว 
จากหมู่ที่ 6 บ้านโคก
ตาเมา-หมู่ที่ 5 บ้าน
คันฉูเก่า 

โดยการวางท่อประปา  ขนาด 2 นิ้ว 
จากหมู่ที่ 6 บ้านโคกตาเมา-หมู่ที่ 5 
บ้านคันฉูเก่า  วางท่อ PVC ขนาด Ø2 
นิ้ว ช้ันคุณภาพ 8.5  ยาวรวม 2,000 
เมตร   
 

199,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายไร่
นางสุนิสา-ไร่นายคลี่    
คำนาค  บ้าน      
โคกเพชร  หมู่ที่ 1 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.480047  ลองติจูด 101.576435 
 

900,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  (คุ้ม
โกรกน้ำขาว) สาย
บ้านนายดาว-ป่ายาง  
บ้านโคกพงาด     
หมู่ที่ 2 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06  ละติจูด 
15.476261  ลองติจูด 101.556380 
 

990,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
ทำนบคลองบง-
คลองแหว่     บ้าน
โคกพงาด  หมู่ที่ 2 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.4494657 ลองติจูด 101.547673 
 

1,700,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายละ
หลอด-บ้านโปร่ง
ตะขบ  บ้านโคกคึม  
หมู่ที่ 3 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,400 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขท่ี ท1-06ละติจูด 
15.512232  ลองติจูด 101.590395 
 

1,600,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
เกาะมะค่า-บ้านคันฉู
เก่า  บ้านโคกคึม  
หมู่ที่ 3 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  เลขท่ี ท1-06  ละติจูด 
15.502895  ลองติจูด 101.588692 
 

2,200,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายไร่
นางสำเภา             
เทียวประสงค์-ไร่นาย
สมบัติ  แก้ววิชัย      
บ้านโคกคึม หมู่ที่ 3 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  หรือปริมาตรไม่น้อย
กว่า 387 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจดู 
15.496908  ลองติจูด 101.572351 
 

400,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายหิน
เทิน  บ้านคลองบง
พัฒนา  หมู่ที่ 4 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.547580  ลองติจูด 101.528661 

1,600,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายหิน
ดาด-ตะคร้อ           
บ้านคลองบงพัฒนา  
หมู่ที่ 4 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.548105  ลองติจูด 101.529265 
 

900,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายคุม้
หลังมอ-ถนนสาย
บ้าน  ป้าทองดี   
บ้านคลองบงพัฒนา  
หมู่ที่ 4 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 
0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.546835  ลองติจูด 101.553160 
 

600,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  บ้าน
คันฉูเก่า-เกาะมะนาว  
บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ 5 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.481282  ลองติจูด 101.588758 
 

1,300,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
หนองตะแก-นานาย
ส่ง  บ้านคันฉูเก่า  
หมู่ที่ 5 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.474243  ลองติจูด 101.578931 
 

1,000,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย  
โคกตาเมา-บ้านร้าง     
หนองไผ่  บ้านโคก
ตาเมา  หมู่ที่ 6 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.459058  ลองติจูด 101.539247 
 

2,100,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
ตะครอง-หนองตะแก    
บ้านหนองตะครอง  
หมู่ที่ 7 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,800 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.451693  ลองติจูด 101.588464 
 

2,500,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

51 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
หนองตะครอง-โกรก
จาน  บ้านหนอง
ตะครอง  หมู่ที่ 7 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,230 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.444069   ลองติจูด 101.621635 
 

1,200,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

52 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายบ้าน
ใหม่สถาน-ีคลองลำ
คันฉ ู บ้านใหม่สถาน ี 
หมู่ที่ 8 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,350 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.434770 ลองติจูด 101.579499 

700,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

53 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายคุม้
แม่ดี-วังพระทราย     
บ้านใหม่สามคัคี    
หมู่ที่ 10 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.537999  ลองติจูด 101.556231 
 

700,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

54 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายบ้าน
ปากจาบ-ป่ารัง     
บ้านปากจาบ      
หมู่ที่ 11 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,680 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06ละติจูด 
15.416397  ลองติจูด 101.608669 
 

1,200,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
อนามัยปากจาบ-ลำ
คันฉ ู  บ้านปากจาบ  
หมู่ที่ 11 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 440 ม. หนา 
0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.428980  ลองติจูด 101.618940 
 

300,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

56 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายบึง
ปากจาบ-นานางวีระ
ยา  โคตรจรินทร์    
บ้านปากจาบ      
หมู่ที่ 11 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,470 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06ละติจูด 
15.416397  ลองติจูด 101.608669 
 

800,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

57 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร  สายบึง
ปากจาบ  บ้านปาก
จาก หมู่ท่ี 11 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.426282  ลองติจูด 101.609704 

1,000,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

58 โครงการขุดลอกสระ
น้ำสาธารณะ         
บ้านคลองบงพัฒนา  
หมู่ที่ ๔ 

ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พร้อมทำนบ
คันดิน  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 45.00  
เมตร  ยาว 42 เมตร ความลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,670  ลูกบาศก์เมตร  ความลาดเอียง 
1:1 ตามแบบทีอ่บต. กำหนด  ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร  ยาว  100 
เมตร ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร   ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500  ลูกบาศก์
เมตร  ความลาดเอียง 1:1  และ
ก่อสร้างทำนบคันดินขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ความยาว 25.00 เมตร และวาง
ท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ชั้น 3 ขนาด 1.00 
เมตรX1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 
9 ท่อน รวม 18 ทอ่น  พร้อมกอ่สรา้ง
กำแพงปากท่อ จำนวน 2 แห่งตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด ละติจูด 15.478285
ลองติจูด 101.571925 

700,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

59 โครงการขุดลอก
คลองสะพาน  บ้าน
โคกเพชร  หมู่ที ่ ๑ 
 

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 595.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.00 ม. มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 9,520  ลบ.ม.ตามแบบท่ีอบต.
กำหนด  ละติจูด 15.545932 ลองติจูด 
101.540787 

400,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

รวม 33,210,400 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายโปร่ง
นายตุ๋ย(ป่ามะนาว)           
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 
1 
 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย พิกัด  ละติจดู15.481633  
ลองจิจูด 101.554475 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายทำนบ
คลองบง-คลองแหว่  
บ้านโคกพงาด  หมู่ที่ 
2 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 567 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.511385  ลองจิจูด 
101.548007 

499,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสาย
โคกคึม-วังพระทราย   
บ้านโคกคึม  หมู่ที่ 3 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 567 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.516628  ลองจิจูด 
101.578106 

499,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสาย
โคกคึม หมู่ที่ 3-บ้าน
คันฉูเก่า หมู่ที่ 5  

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.496928  ลองจิจูด 
101.574824 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายโคก
ตาเมา-ถนน
ชลประทาน   
บ้านโคกตาเมา     
หมู่ที่ 6 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
682 เมตร  หนา 0.15 เมตร และ
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิล
อิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.462326ลองจิจูด 
101.562373 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายโคก
ตาเมา-ห้วยหางช้าง   
บ้านโคกตาเมา    
หมู่ที่ 6 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร ช่วง
ที่ 2 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร  
ความยาว 561 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน
ป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย 
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย  ละติจูด 15.463005  
ลองจิจูด 101.554991 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายหนอง
ตะครอง-เชื่อมตำบล
เกาะมะนาว      
บ้านหนองตะครอง     
หมู่ที่ 7 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
682 เมตร  หนา 0.15 เมตร และ
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิล
อิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.445049 ลองจิจูด 
101.594456 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพืน้ท่ี
การเกษตรสายหนอง
ตะครอง-เชื่อมต่อ
บ้านจอมแก้ว     
บ้านหนองตะครอง    
หมู่ที่  7 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
567 เมตร  หนา 0.15 เมตร และ
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิล
อิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.452884ลองจิจูด 
101.599829 

499,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายไร ่
นางศิริวรรณ     
จันทร์คูณ   
บ้านใหม่สถานี     
หมู่ที่ 8  

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
682เมตร  หนา 0.15 เมตร และตดิตั้ง
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.433580ลองจิจูด 
101.586581 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายไร ่
นางฉวีวรรณ     
ปางค์นอก        
บ้านใหม่สถานี     
หมู่ที่ 8  

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกถนนกว้าง  4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ช่วง
ที่ 2 ลงหินคลุกถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
561 เมตร หนา 0.15 เมตร และตดิตั้ง
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.432151ลองจิจูด 
101.589248 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายคุม้
เสิงสาง  บ้านปาก
จาบ หมู่ที่ 9 
 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 567
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.432138ลองจิจูด 
101.589358 

499,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายบ้าน
พ่อสำราญ  ขาว
นวล-บ้านนางสาย  
โชติกลาง  บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ที่ 10 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.528670ลองจิจูด 
101.545690 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายคุ้ม
หลังเขา  บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ที่ 10 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.528305  ลองจิจูด 
101.543494 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรสายคุ้มท่า
ช้าง-ฝายทุ่งโปร่ง   
บ้านปากจาบ      
หมู่ที่ 11 
  

ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.423475  ลองจิจูด 
101.598547 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายหนอง
กระทุ่ม  บ้านปาก
จาบ หมู่ที่ 11 
  

ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.422010  ลองจิจูด 
101.593032 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
  



คำนำ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้ประกาศใชข้้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

พัฒนาและอนุมัตโิดยนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  

เรื่อง ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เพื่อ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์และมีความ

ชัดเจนในการดำเนินงาน  จึงตอ้งมกีารจัดทำแผนการดำเนินงานขึน้  โดยมีขั้นตอนคือ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร 

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  แผนการดำเนินงานใหจ้ัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรอืได้รับแจง้แผนงาน/

โครงการหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตอ้งดำเนินการ

ในพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนนิงานฉบับนี ้  จะสามารถนำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและเกี่ยวเนื่องในข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น  

ได้อย่างทั่วถึง 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง               หน้า 

ส่วนที่  1  บทนำ 

1.  หลักการและเหตุผล       1 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน     2 

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน     2 

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน     4 

ส่วนที่  2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

- บัญชสีรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ   6 

(แบบ ผด 01) 

- บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  9 

(แบบ ผด 02) 

- บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา 34 

ท้องถิ่น (แบบ ผด 02/1) 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  1  บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดำเนนิการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ

ตามระเบียบนี ้ โดยมีขั้นตอนดำเนนิการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผูบ้ริหาร 

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 “แผนการดำเนนิงานให้จัดทำให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณ จากเงิน

สะสมหรือได้รับแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจ 

หรอืหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การ

ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผูบ้ริการท้องถิ่น” 

  ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึงได้ดำเนินการ

จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึน้  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนนิการจรงิทั้งหมดในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี

งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การ

ทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานและโครงการในแผนการดำเนินงาน

จะทำให้การตดิตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

 

 



 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 (1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจรงิทั้งหมด

ในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ   

 (2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 (3) เพื่อให้มกีารประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด

ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การตดิตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

มีความสะดวกมากขึ้น 
 

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  

เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ / กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และ

โครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  ในข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบใน

หน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนดำเนินงานพัฒนาจังหวัด / อำเภอ  หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณา

การ 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  โดยมีเค้าโครง

แผนดำเนนิงาน  2  ส่วน  คอื 

   ส่วนที่ 1  บทนำ 

   ส่วนที่ 2  บัญชโีครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคก

เพชรพัฒนา  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกเพชรพัฒนา  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จัดทำประกาศขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่องแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  

ประจำปีเพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและตรวจสอบได ้

   



ซึ่งพอจะสรุปได้ดังน้ี 

1. ขัน้ตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน 

2. ขัน้ตอนที่  2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

4. ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของสาขาการพัฒนา 

5. ขั้นตอนที่  5  การจัดทำรายละเอียดแผนงาน / โครงการประจำปี 

6. ขัน้ตอนที่  6  การอนุมัตแิผนและประกาศใชแ้ผน 
 

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนนิงานสามารถเขียนเปน็แผนภูมไิด้ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

 

 

รวบรวมโครง/กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

ทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจาณารา่งแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินการ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกเพชรพัฒนา  สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

ประหยัดทั้งระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์  และงบประมาณ  เพราะได้มีการวางแผนแนวทางใช้

ทรัพยากรทุกๆ ด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี  ได้เน้นในเรื่องการ

จัดลำดับความสำคัญของประเด็นหลักการพัฒนา  เพื่อนำมาคัดเลือกและจัดทำรายละเอียดแผนงาน / 

โครงการ  ให้สนองต่อปัญหา  ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่อ งค์การบริหารส่วนตำบล     

โคกเพชรพัฒนา  ได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความ

เชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาประจำปี  กับการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
( แบบ ผด. 02) 

 
 



 แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการวางท่อส่งน้ำ
เพื่อการเกษตร  จากวัด
สามัคคีอุทิศ-สระน้ำ
โรงเรียน  โคกเพชร    
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 1  
 

โดยวางท่อ PVC ช้ัน 13.5 ขนาด 
Ø6 นิ้ว ความยาว 200เมตร และ
ติดตั้งอุปกรณ์จุดส่งน้ำ พร้อมตดิตัง้
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวส์นลิอิง
เจ็ต จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย  

189,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน  (ซอย
บ้านนางสง่า คำนาค)  
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร  
ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 74.20 
ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
74.20 ตร.ม.  

46,500 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายจากแยกไร่
นางสุนิสา  ยศจตัุรสั-ไร่
นายคลี่  คำนาค  บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร  หรอื
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  ช้ัน 3 ขนาด 
0.40X1.00  เมตร  จำนวน 2 แห่ง 
ๆ ละ 9 ท่อน  รวม 18 ท่อน พร้อม
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์
นิลอิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย  และ
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
1 ป้าย  
 

235,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
ประกอบ กลิ่นศรีสุข-
เหมืองส่งน้ำ บ้าน
โคกพงาด  หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 64 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า  256  ตร.ม. พร้อมติดตัง้
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต 
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย 

165,600 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
อาจ กล้าหาญ-นายยี่ 
เฝ้าหนองดู่        
บ้านโคกพงาด      
หมู่ที่ 2 

ขนาดผิดวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 110 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 440  ตร.ม  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50  เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งป้ายกอ่น
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

290,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากบ้าน
นายเสริม – 
ถนนลาดยาง (คุ้ม
โกรกน้ำขาว)  บ้าน
โคกพงาด หมู่ที่2 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 147 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 588 
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือตามสภาพพืน้ท่ี 
พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานปา้ย
ไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งระชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก 
จำนวน 1 ป้าย 

388,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนสายทำนบคลอง
บง-คุ้มหัวนา บ้าน
โคกพงาด  หมู่ที่ 2 

โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชั้น 3 ขนาด Ø1.00x1.00 เมตร จำนวน 
4  ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อปริมาตรไม่
น้อยกว่า 28 ลบ.ม 

21,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุง
ถนนสายหลัก 
(บริเวณสะพานร่วม
ใจ)  บ้านโคกพงาด 
หมู่ที่ 2 
 

โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก ช้ัน 3  ขนาด Ø0.80X1.00 
เมตร จำนวน 10 ท่อน และเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

62,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหน้าศาล
ตาปู่ บ้านโคกคมึ หมู่
ที ่3-ถนนลาดยาง
บ้านโคกเพชร     
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
121 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม.พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.หรอื
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งป้ายกอ่น
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

320,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมหูช้าง สายบ้าน 
นายสมพงษ์ ชาติเผือก-
บ้านนางสำรวย  ประทุม
วงศ์ บ้านโคกคึม หมู่ที่ 3 

ผิวจราจรกว้าง 4ม.ระยะทาง 70  ม.หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  299  ตร.ม.  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. 
หรือตามสภาพพื้นที่  พร้อมติดตั้งป้ายกอ่น
ดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย 
และติดต้ังประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก 
จำนวน 1 ป้าย 

196,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายแยกบ้าน
นางเต้า  ใจกรุณา - 
บ้านนางจันทร์เพ็ญ  
โลมาศ  บ้านคลอง
บงพัฒนา หมู่ที่  4 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 87 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 348   ตร.ม. พร้อมลงลกูรัง
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ  0.50 ม.หรอื
ตามสภาพพื้นที ่พร้อมติดตั้งป้ายกอ่น
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

231,500 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
สัญญา – บ้านนาง
ละมัย บ้านคลองบง
พัฒนา  หมู่ที ่ 4 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไมน่้อย
กว่า   360 ตร.ม พร้อมตดิตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

232,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายคุม้
หลังมอ-ถนนสาย
บ้านป้าทองดี  บ้าน
คลองบงพัฒนา    
หมู่ที ่ 4 
 

ขนาดผิดวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 600 
ม. หนา 0.10 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
240  ตร.ม  พร้อมติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

104,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกร่องพูน
ดิน สายโปร่งนายตุย๋ 
(ป่ามะนาว) บ้าน
คันฉูเก่า - แยกไร่
นายสุวรรณ บ้าน
คันฉูเก่า  หมู่ที่ 5 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ความ
หนา 0.50 ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 
4,226 ลบ.ม ความลาดเอียง 1:1.5   
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ช้ัน 3 
ขนาด Ø1.00X1.00 ม. จำนวน 6 
ท่อน  และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ
ตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย 

496,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 15 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายบ้าน
คันฉูเก่า-สุดเขตเพื้น
ที่หมู่บ้าน (เช่ือมต่อ
ตำบลเกาะมะนาว) 
บ้านคันฉูเก่า       
หมู่ที่ 5 
 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 700  ม. 
หนา  0.10 ม. ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 350  ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็ 
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย 
 

153,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโดยลง
ลูกรังถนนสาย ร.ร.
โคกสำราญราษฎร์
อำนวย            
บ้านโคกตาเมา    
หมู่ที ่ 6 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 460 ม. หนา 
0.10 ม. ปริมาตร 184 ลบ.ม. พรอ้ม
ปรับเกรดผิวจราจร  
 

80,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



 
 
 

แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโดยลง
ลูกรังถนนสายโคกตา
เมา – หนองโบสถ ์ 
บ้านโคกตาเมา     
หมู่ที ่ 6 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว  920 ม. 
หนา 0.10 ม. ปริมาตร 368 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกรดผิวจราจร พร้อมตดิตั้ง
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต 
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย  

160,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโดยลง
ลูกรังถนนสายโคกตา
เมา – คลองท้องเรือ  
บ้านโคกตาเมา    
หมู่ที ่ 6 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 460 
ม. หนา 0.10 ม.  ปริมาตร 184 ลบ.ม 
พร้อมปรับเกรดผิวจราจร  ติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็ 
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย 

80,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

19 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนโดยลง
ลกูรังถนนสายโคกตา
เมา – ไร่ปลัดทิม             
บ้านโคกตาเมา     
หมู่ที ่ 6 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 460 ม. หนา 
0.10 ม. ปริมาตร 184 ลบ.ม. พรอ้ม
ปรับเกรดผิวจราจร  
 

80,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากบ้านนาย
สมรส  คำดี  – ศาล
ตาปู่บ้าน  บ้านหนอง
ตะครอง หมู่ที่ 7 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 205 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 820 ตร.ม. พร้อมลงลูกรงั
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที ่พร้อมตดิตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 
 

541,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

21 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังถนนสาย
หนองตะครอง – 
โกรกจาน   หมู่ที ่ 7 
 

ช่วงที ่1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตร
คิวแน่นไม่น้อยกว่า 500  ลบ.ม. , ช่วง
ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 
1,600 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรคิว
แน่นไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.พร้อม
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิล
อิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และตดิตั้ง
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย 
 

498,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาง
นิตย์-ถนน
ชลประทาน  บ้าน
ใหม่สถานี  หมู่ที่ 8 
 

ผิวจราจรกว้าง 4.00  ม. ยาว 185  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
740 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานปา้ย
ไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย 
 

488,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน
ใหม่สถานี หมู่ที่ 8 – 
บ้านปากจาบ      
หมู่ที่ 9 
 

ผิวจราจรกว้าง 5.00  ม. ยาว 131  ม. 
หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
655 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานปา้ย
ไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย 
 

428,800 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
เหล็กสายบ้านนาย
วิวัฒน์ เรียบขุนทด -
ไร่นางลอย  เรียบขุน
ทด  บ้านปากจาบ  
หมู่ที่ 9 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 40 ม.  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืน ค.ส.ล ไมน่้อย
กว่า 160 ตร.ม และลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 ม.  หรือตามสภาพ
พื้นที ่พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน
ป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

105,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

25 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายทาง
แยกสายชลประทาน 
– คุ้มเสิงสาง  บ้าน
ปากจาบ  หมู่ที่ 9 
 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 420 ม. หนา 
0.10 ม.  หรือมีปริมาตรไม่น้อยกวา่ 
210 ลบ.ม.  และตดิตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน 
1 ป้าย  ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ป้ายเหล็ก  จำนวน  1 ป้าย   

91,800 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

26 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายคุ้มเสิง
สาง  บ้านปากจาบ  
หมู่ที่ 9 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  
300 ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และติดตั้งประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

131,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

27 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ที่ 10 
 

ปริมาณก่อสรา้งท่อเหลี่ยม ขนาด    
1.80X1.80 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 2 
ช่อง พร้อมก่อสร้างผนังกั้นน้ำปาก
ทางเข้าความสูง 1.20 ม. หนา 0.20 
ม.  พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน
ป้ายไวน์นิลอิงเจต็ จำนวน 1 ป้าย 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก 1 ป้าย 

336,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
(คุ้มนางทองดี  อิม่
เต็ม)  บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ที่ 10 
 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 58 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
232 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานปา้ย
ไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และ
ติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย 

152,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
เสนอ  อึ่งบำเหน็จ 
เชื่อมต่อถนนหน้าวัด
ปากจาบ  บ้านปาก
จาบ  หมู่ที่ 11 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 496 ตร.
ม. และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.50 ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ีไหล่ทางลง
ลูกรัง ตามสภาพพื้นท่ี พร้อมติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวน์นิลอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ป้ายเหล็ก 1 ป้าย 

328,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาย
หัด  นพคุณ เชื่อมต่อ
ถนนสายบ้านนาย
เสนอ  อึ่งบำเหน็จ  
บ้านปากจาบ       
หมู่ที ่11 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 73 ม. หนา    
0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
292 ตร.ม.และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50  ม. หรือตามสภาพพ้ืนท่ี พร้อม
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวนน์ิล
อิงเจ็ต จำนวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ป้ายเหลก็    
1ป้าย 

192,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

31 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายนานาง
วีระยา โคตรจรินทร์-
ฝายทุ่งโปร่ง  บ้าน
ปากจาบ หมู่ที่ 11 
 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 700   ม. 
หนา0.10 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 245 ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวน์นิลอิงเจ็ต 
จำนวน 1 ป้าย และป้าย
ประชาสมัพันธ์ โครงการ ป้ายเหลก็   
1 ป้าย 

107,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

32 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปากจาบ(คุ้มท่า
ช้าง)-ฝายทุ่งโปร่ง   
บ้านปากจาบ  หมู่ที่ 
11 
 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600  ม. หนา 
0.10 ม.  พร้อมติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวน์นิลอิงเจต็ จำนวน 
1 ป้าย และป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ ป้ายเหล็ก 1 ป้าย 
 

104,900 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

33 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้าน
นางทองคำ -หน้าวัด
สามัคคีอุทิศ บ้าน
โคกเพชร  หมู่ที่ 1  

โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 
ขนาด Ø0.40X1.00 ม. จำนวน  159 
ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
ขนาด  0.80X0.80X0.80X0.08 ม. 
จำนวน 15 บ่อ และติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ปา้ย 

301,700 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

34 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้าน
นายประกอบ  กลิ่น
ศรีสุข -เหมืองส่งน้ำ  
บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 
2 
 

โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 
ขนาด Ø0.40X1.00 ม. จำนวน  60 
ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
ขนาด  0.80X0.80X0.80X0.08 ม. 
จำนวน 7  บ่อ และติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ปา้ย 

129,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

35 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
นายสนั่น-คลองคันฉ ู 
บ้านคันฉูเก่า หมู่ที ่5 
 

ช่วงที่ 1 วางทอ่ระบายน้ำ คสล. ชัน้ 3 
Ø0.60X1.00 ม.จำนวน 45 ทอ่น  พรอ้มกอ่สร้าง
บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10X1.20X1.30X0.10 ม. 
จำนวน 4 บ่อ  ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ชั้น 3 Ø0.40X1.00 ม.จำนวน 49 ทอ่น  พร้อม
ก่อสร้างบ่อพกั ค.ส.ล. ขนาด 
0.80X0.80X0.80X0.08 ม. จำนวน 6 บ่อ และ
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิลอิงเจ็ต 
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  ป้ายเหลก็ จำนวน 1 ป้าย 

207,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

36 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากหน้า
บ้านนายสุพจน์  
แพวขุนทด-บึงปาก
จาบ  บ้านปากจาบ  
หมู่ที่ 11 
 

โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 
ขนาด Ø0.60X1.00 ม. จำนวน  176 
ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
ขนาด  1.10X1.20X1.30X0.10 ม. 
จำนวน 19  บ่อ และติดตั้งป้ายก่อน
ดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต จำนวน 
1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ  ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ปา้ย 
 

547,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

37 โครงการขยายท่อ
ประปา ขนาด 2 นิ้ว 
จากหมู่ที่ 6 บ้านโคก
ตาเมา-หมู่ที่ 5 บ้าน
คันฉูเก่า 

โดยการวางท่อประปา  ขนาด 2 นิ้ว 
จากหมู่ที่ 6 บ้านโคกตาเมา-หมู่ที่ 5 
บ้านคันฉูเก่า  วางท่อ PVC ขนาด Ø2 
นิ้ว ช้ันคุณภาพ 8.5  ยาวรวม 2,000 
เมตร   
 

199,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายไร่
นางสุนิสา-ไร่นายคลี่    
คำนาค  บ้าน      
โคกเพชร  หมู่ที่ 1 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.480047  ลองติจูด 101.576435 
 

900,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  (คุ้ม
โกรกน้ำขาว) สาย
บ้านนายดาว-ป่ายาง  
บ้านโคกพงาด     
หมู่ที่ 2 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06  ละติจูด 
15.476261  ลองติจูด 101.556380 
 

990,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
ทำนบคลองบง-
คลองแหว่     บ้าน
โคกพงาด  หมู่ที่ 2 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.4494657 ลองติจูด 101.547673 
 

1,700,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายละ
หลอด-บ้านโปร่ง
ตะขบ  บ้านโคกคึม  
หมู่ที่ 3 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,400 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขท่ี ท1-06ละติจูด 
15.512232  ลองติจูด 101.590395 
 

1,600,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 
 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
เกาะมะค่า-บ้านคันฉู
เก่า  บ้านโคกคึม  
หมู่ที่ 3 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  เลขท่ี ท1-06  ละติจูด 
15.502895  ลองติจูด 101.588692 
 

2,200,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายไร่
นางสำเภา             
เทียวประสงค์-ไร่นาย
สมบัติ  แก้ววิชัย      
บ้านโคกคึม หมู่ที่ 3 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  หรือปริมาตรไม่น้อย
กว่า 387 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจดู 
15.496908  ลองติจูด 101.572351 
 

400,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายหิน
เทิน  บ้านคลองบง
พัฒนา  หมู่ที่ 4 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.547580  ลองติจูด 101.528661 

1,600,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายหิน
ดาด-ตะคร้อ           
บ้านคลองบงพัฒนา  
หมู่ที่ 4 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.548105  ลองติจูด 101.529265 
 

900,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายคุม้
หลังมอ-ถนนสาย
บ้าน  ป้าทองดี   
บ้านคลองบงพัฒนา  
หมู่ที่ 4 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 
0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.546835  ลองติจูด 101.553160 
 

600,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  บ้าน
คันฉูเก่า-เกาะมะนาว  
บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ 5 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.481282  ลองติจูด 101.588758 
 

1,300,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

48 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
หนองตะแก-นานาย
ส่ง  บ้านคันฉูเก่า  
หมู่ที่ 5 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.474243  ลองติจูด 101.578931 
 

1,000,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย  
โคกตาเมา-บ้านร้าง     
หนองไผ่  บ้านโคก
ตาเมา  หมู่ที่ 6 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.459058  ลองติจูด 101.539247 
 

2,100,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
ตะครอง-หนองตะแก    
บ้านหนองตะครอง  
หมู่ที่ 7 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,800 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.451693  ลองติจูด 101.588464 
 

2,500,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

51 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
หนองตะครอง-โกรก
จาน  บ้านหนอง
ตะครอง  หมู่ที่ 7 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,230 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.444069   ลองติจูด 101.621635 
 

1,200,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

52 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายบ้าน
ใหม่สถาน-ีคลองลำ
คันฉ ู บ้านใหม่สถาน ี 
หมู่ที่ 8 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,350 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.434770 ลองติจูด 101.579499 

700,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

53 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายคุม้
แม่ดี-วังพระทราย     
บ้านใหม่สามคัคี    
หมู่ที่ 10 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.537999  ลองติจูด 101.556231 
 

700,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

54 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายบ้าน
ปากจาบ-ป่ารัง     
บ้านปากจาบ      
หมู่ที่ 11 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,680 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06ละติจูด 
15.416397  ลองติจูด 101.608669 
 

1,200,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สาย
อนามัยปากจาบ-ลำ
คันฉ ู  บ้านปากจาบ  
หมู่ที่ 11 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 440 ม. หนา 
0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.428980  ลองติจูด 101.618940 
 

300,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

56 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายบึง
ปากจาบ-นานางวีระ
ยา  โคตรจรินทร์    
บ้านปากจาบ      
หมู่ที่ 11 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,470 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06ละติจูด 
15.416397  ลองติจูด 101.608669 
 

800,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

57 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร  สายบึง
ปากจาบ  บ้านปาก
จาก หมู่ท่ี 11 
 

โดยลงหินคลุกเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม.  ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี ท1-06 ละติจูด 
15.426282  ลองติจูด 101.609704 

1,000,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

58 โครงการขุดลอกสระ
น้ำสาธารณะ         
บ้านคลองบงพัฒนา  
หมู่ที่ ๔ 

ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ พร้อมทำนบ
คันดิน  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 45.00  
เมตร  ยาว 42 เมตร ความลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,670  ลูกบาศก์เมตร  ความลาดเอียง 
1:1 ตามแบบทีอ่บต. กำหนด  ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร  ยาว  100 
เมตร ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร   ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500  ลูกบาศก์
เมตร  ความลาดเอียง 1:1  และ
ก่อสร้างทำนบคันดินขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ความยาว 25.00 เมตร และวาง
ท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ชั้น 3 ขนาด 1.00 
เมตรX1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 
9 ท่อน รวม 18 ทอ่น  พร้อมกอ่สรา้ง
กำแพงปากท่อ จำนวน 2 แห่งตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด ละติจูด 15.478285
ลองติจูด 101.571925 

700,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

59 โครงการขุดลอก
คลองสะพาน  บ้าน
โคกเพชร  หมู่ที ่ ๑ 
 

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 595.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 2.00 ม. มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 9,520  ลบ.ม.ตามแบบท่ีอบต.
กำหนด  ละติจูด 15.545932 ลองติจูด 
101.540787 

400,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

รวม 33,210,400 - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายโปร่ง
นายตุ๋ย(ป่ามะนาว)           
บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 
1 
 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย พิกัด  ละติจดู15.481633  
ลองจิจูด 101.554475 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายทำนบ
คลองบง-คลองแหว่  
บ้านโคกพงาด  หมู่ที่ 
2 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 567 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.511385  ลองจิจูด 
101.548007 

499,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสาย
โคกคึม-วังพระทราย   
บ้านโคกคึม  หมู่ที่ 3 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 567 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.516628  ลองจิจูด 
101.578106 

499,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



แบบ  ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสาย
โคกคึม หมู่ที่ 3-บ้าน
คันฉูเก่า หมู่ที่ 5  

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.496928  ลองจิจูด 
101.574824 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายโคก
ตาเมา-ถนน
ชลประทาน   
บ้านโคกตาเมา     
หมู่ที่ 6 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
682 เมตร  หนา 0.15 เมตร และ
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิล
อิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.462326ลองจิจูด 
101.562373 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายโคก
ตาเมา-ห้วยหางช้าง   
บ้านโคกตาเมา    
หมู่ที่ 6 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร ช่วง
ที่ 2 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร  
ความยาว 561 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน
ป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย 
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ป้ายเหลก็ 
จำนวน 1 ป้าย  ละติจูด 15.463005  
ลองจิจูด 101.554991 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายหนอง
ตะครอง-เชื่อมตำบล
เกาะมะนาว      
บ้านหนองตะครอง     
หมู่ที่ 7 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
682 เมตร  หนา 0.15 เมตร และ
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิล
อิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.445049 ลองจิจูด 
101.594456 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพืน้ท่ี
การเกษตรสายหนอง
ตะครอง-เชื่อมต่อ
บ้านจอมแก้ว     
บ้านหนองตะครอง    
หมู่ที่  7 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
567 เมตร  หนา 0.15 เมตร และ
ติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวลน์ิล
อิงเจ็ต  จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.452884ลองจิจูด 
101.599829 

499,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายไร ่
นางศิริวรรณ     
จันทร์คูณ   
บ้านใหม่สถานี     
หมู่ที่ 8  

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
682เมตร  หนา 0.15 เมตร และตดิตั้ง
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.433580ลองจิจูด 
101.586581 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
 



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายไร ่
นางฉวีวรรณ     
ปางค์นอก        
บ้านใหม่สถานี     
หมู่ที่ 8  

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกถนนกว้าง  4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ช่วง
ที่ 2 ลงหินคลุกถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
561 เมตร หนา 0.15 เมตร และตดิตั้ง
ป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นลิอิงเจ็ต  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.432151ลองจิจูด 
101.589248 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตร  สายคุม้
เสิงสาง  บ้านปาก
จาบ หมู่ที่ 9 
 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 567
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.432138ลองจิจูด 
101.589358 

499,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายบ้าน
พ่อสำราญ  ขาว
นวล-บ้านนางสาย  
โชติกลาง  บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ที่ 10 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.528670ลองจิจูด 
101.545690 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             



 
แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายคุ้ม
หลังเขา  บ้านใหม่
สามัคคี  หมู่ที่ 10 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.528305  ลองจิจูด 
101.543494 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรสายคุ้มท่า
ช้าง-ฝายทุ่งโปร่ง   
บ้านปากจาบ      
หมู่ที่ 11 
  

ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.423475  ลองจิจูด 
101.598547 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าพื้นท่ี
การเกษตรสายหนอง
กระทุ่ม  บ้านปาก
จาบ หมู่ที่ 11 
  

ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 682 
เมตร  หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
ก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจต็  
จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ป้ายเหล็ก จำนวน 1 
ป้าย ละติจูด 15.422010  ลองจิจูด 
101.593032 

493,000 อบต.โคกเพชร
พัฒนา 

กองช่าง             

 
  
 



                                                                                                      


