
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน(ซอย
บ้านนายจันปี ไพรศรี)  
 หมู่ท่ี  1  บ้านโป่งตา
ลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบ้านนายจันปี ไพรศรี) หมู่ท่ี  1  บ้านโป่งตา
ลอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อย
กว่า 120 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร หรือปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างเฉล่ีย 0.25-0.50 เมตร ติดต้ังป้ายโครงการ
ช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้    (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2561-2565 แผนปี 63  หน้า  43  โครงการท่ี 14 )

319,000 หมู่ท่ี  1  
บ้าน

โป่งตาลอง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ท่ี 3 บ้าน
โป่งไทร เช่ือม หมู่ท่ี 2 
บ้านหนองคุ้ม)  หมู่ท่ี  3
 บ้านโป่งไทร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ( สายทางหมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร เช่ือม หมู่ท่ี 2 
บ้านหนองคุ้ม) หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 460 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 
2,360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.25-0.50 เมตร   ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  
ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)  ( แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565 แผนปี 
63 หน้า  49  โครงการท่ี 48 )

1,778,000 หมู่ท่ี 3 
บ้านโป่งไทร

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  (แบบ ผ.01)

งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบเคพซีล (ซอยบ้าน
นางอารีย์  มีศรีสงค์) 
หมู่ท่ี  4  บ้านปอหู

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบเคพซีล (ซอยบ้านนางอารีย์ มีศรีสงค์) หมู่ท่ี 4 
บ้านปอหู  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร หรือปริมาณงาน
รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยด าเนินการลง
ลูกรังงานช้ันรองพ้ืนทางปริมาณงานไม่น้อยกว่า 470 
ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกงานช้ันพ้ืนทางปริมาณไม่น้อย
กว่า 310 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกล่ียปรับแต่งบดอัดแน่น
 ติดต้ังงานเคร่ืองหมายจราจร งานเคร่ืองหมายบนผิว
จราจร ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565 แผนปี 63 หน้า 
 52  โครงการท่ี 64 )

537,000 หมู่ท่ี 4 
บ้านปอหู

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ซอย
สุขสวัสด์ิ)  หมู่ท่ี  7  
บ้านสระน้ าใส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยสุขสวัสด์ิ) หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า
 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
0.25-0.50 เมตร   ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  
ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565 แผนปี 
63  หน้า  61  โครงการท่ี 112 )

515,000 หมู่ท่ี 7 
บ้าน สระ

น้ าใส

กองช่าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

ล าดับ
ท่ี

รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) หมายเหตุพ.ศ. 2562
งบประมาณ 2564

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563
งบประมาณ 2563หน่วย

ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

โครงการ/กิจกรรม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รถภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่ีจอดรถภายในท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดย
ด าเนินการก่อสร้างท่ีจอดรถแบบโครงเหล็กมุงหลังคา
เมทัลชีทขนาด 3 ช่วง 6 ช่องจอด ขนาด 15.00*
6.00 เมตร พร้อมห้องเก็บของ 1 ห้อง ขนาด 4.00*
5.00 เมตร ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  ป้าย  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565 แผนปี 
63  หน้า  100  โครงการท่ี 7

180,000 ท่ีท าการ 
อบต.โป่ง
ตาลอง

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน (ระบบประปา
หมู่บ้านเดิม) 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน โดยด าเนินการก่อสร้างถังใส่น้ าขนาดความจุ 
100 ลูกบาศก์เมตร (แบบเลขท่ี 2111100) อ้างอิง
แบบส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า พร้อม
เช่ือมต่อระบบประปาหมู่บ้านเดิม  ติดต้ังป้ายโครงการ
ช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2561-2565  แผนปี 63  หน้า  55  โครงการท่ี 78 )

500,000 หมู่ท่ี 5 
บ้านหนอง

ซ่อม

กองช่าง

    

งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
หน่วย

ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic 
concrete  หมู่ท่ี  6  
บ้านหนองจอก เช่ือม 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete หมู่ท่ี 6 
บ้านหนองจอก   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   400   เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 2,400
 ตารางเมตร งานเคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้าย
โครงการช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2561-2565 แผนปี 63  หน้า  59  โครงการท่ี 102
 )

973,000 หมู่ท่ี 6 
บ้านหนอง
จอก เช่ือม
 บ้านสระ
น้ าใส หมู่ท่ี

 7

กองช่าง

8 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic 
concrete  หมู่ท่ี  9  
บ้านมอตะเคียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete หมู่ท่ี 9 
บ้านมอตะเคียน   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า   300   เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.04  เมตร   หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 1,800
 ตารางเมตร งานเคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้าย
โครงการช่ัวคราว  1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2561-2565 แผนปี 63  หน้า  69  โครงการท่ี 158
 )

736,000 หมู่ท่ี 9 
บ้านมอ
ตะเคียน

กองช่าง

    

งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic 
concrete (บริเวณ
กลุ่มบ้านนายเลิศ ทอง
จุล) หมู่ท่ี  11  บ้าน
เนินทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete หมู่ท่ี 11 บ้านเนินทอง   
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
  500   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร   หรือปริมาณ
งานรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร งาน
เคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  
1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2561-2565 แผนปี 63  หน้า  74  โครงการท่ี 192
 )

1,023,000 หมู่ท่ี 11 
บ้านเนิน

ทอง

กองช่าง

10 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic 
concrete  หมู่ท่ี  13 
 บ้านโป่งฉนวน เช่ือม 
หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน   
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
  800   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร   หรือปริมาณ
งานรวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร งาน
เคร่ืองหมายบนผิวจราจร ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  
1  ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ (กองช่าง)  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2561-2565 แผนปี 63  หน้า  78  โครงการท่ี 218
 )

1,936,000 หมู่ท่ี 13 
บ้านโป่ง
ฉนวน 

เช่ือม หมู่ท่ี
 8 บ้าน

ตะเคียนงาม

กองช่าง

    

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่ง    ตาลองหลัง
เก่า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงอาคารท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองหลังเก่า โดย
ด าเนินการต่อเติมปรับปรุงเป็นห้องท างาน/ห้องเก็บของ
และห้องพักพนักงาน ติดต้ังป้ายโครงการช่ัวคราว  1  
ป้าย  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.โป่งตาลอง) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565  แผนปี 
63  หน้า  100  โครงการท่ี 8 )

1,200,000 ท่ีท าการ 
อบต.โป่ง
ตาลอง

กองช่าง

12 เงินเชดเชยค่างาน
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้  (ค่า 
K) ในงานหรือโครงการ
ภายใต้แผนงานเดียวกัน

เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่างานตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) ตามจ านวนเงินท่ีค านวณและตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้างส าหรับโครงการต่างๆ ใน
งบลงทุน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

97,000 ต าบลโป่ง
ตาลอง

กองช่าง

    

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
ฝ่าย/กอง

งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
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