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ส่วนท่ี  ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  บทน ำ 

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้จัดท าขึ้นภายหลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  15  
กุมภาพันธ์  2562  ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม  ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 และ
ผู้บริหารได้ประกาศการจ่ายเงินสะสม  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยทั่วกัน  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  เรียบร้อยแล้วนั้น     

แผนการด าเนินงานจะแสดงถึงเป้าหมาย   รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/
งบประมาณ  และระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการด าเนินงานจริงและเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรม   จากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น               
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ท าให้แนวทางในการด าเนินงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก    
  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น   
  4. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล  
 
๑.๓  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน  โครงการ พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 
 

จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
และปิดประกาศภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 



3 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  (หมวด ๕ ข้อ ๒๗) ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก            
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ       
หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ   นั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

๑.4  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ    

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
2. ท าให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน  
3. ท าให้แนวทางในการด าเนินงานชัดเจนมากข้ึนและบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. ท าให้การควบคุมการด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. ท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานมีความสะดวก สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี   2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ  
แผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม  ฉบับที่  1   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    5.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
16 84.21 

 
3,786,300 75.51 

 
กองช่าง 

รวม 16 84.21 3,786,300 75.51  

7. ยุทธศำสตร์น้ ำแก้จน 
    7.1  แผนงำนกำรเกษตร 

 
3 15.79 

 
1,228,000 24.49 

 
กองช่าง 

รวม 3 15.79 1,228,000 24.49  
รวมทั้งสิ้น 19 100.00 5,014,300 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด.01 
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บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กจิกรรม และงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม  ฉบับที่  1   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕62 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก    อ ำเภอโชคชัย   จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
5.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการวางท่อระบายน้ า 

พร้อมเหมืองดิน  
ช่วงนานายอ๋อถึง 
นานางผ่อม  (หมู่ที่ 2) 
บ้านหนองคล้า   
 

ค่าวางท่อระบายน้ า   
ขนาด Ø 0.30 เมตร 
ระยะทาง  70  เมตร  
พร้อมก่อสร้างเหมืองดิน  
ระยะทาง 380 เมตร   
ตามแบบอบต.กระโทกก าหนด 
 

70,000   ช่วงนานายอ๋อ 
ถึงนานางผ่อม 

(หมู่ที่ 2) 
บ้านหนองคล้า 

 

กองช่าง 

            
2 โครงการก่อสร้าง 

ถนนคสล. สายรอบวดั  
(หมู่ที่ 3)  บ้านดอนใหญ ่  
 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   
ช่วงที่2 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร   
ยาว 229 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พร้อมซ่อมแซมบริเวณปากท่อ 
2 ด้าน  ระหว่างคลองไผ่กับ 
สระหน้าโบสถ์ 
ตามแบบอบต.กระโทกก าหนด 
 

485,000   สายรอบวดั 
(หมู่ที่ 3)        

บ้านดอนใหญ ่

กองช่าง 

            

 แบบ ผด. 02 
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ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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

คสล.  ซอยแยกวังกระทะ 
ถึงบ้านนางอ่อง ทันจังหรีด  
(หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่  
   

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 52 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2 เมตร  
ยาว 10 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

106,000 ซอยแยกวังกระทะ 
ถึงบ้านนางอ่อง  

ทันจังหรีด  
(หมู่ที่ 3)              

บ้านดอนใหญ่   

กองช่าง 

            
4 โครงการขยายไหล่ทาง

แยกเหมืองชลประทาน 
ถึงสี่แยก (หมู่ที่ 4)  
บ้านโคกกระสังข์    

ขนาดกว้าง 1 เมตร   
ระยะทาง 163 เมตร                
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

460,000   ทางแยกเหมือง
ชลประทาน 

ถึงสี่แยก (หมู่ที่ 4)  
บ้านโคกกระสังข ์

กองช่าง 

            
5 โครงการขยายไหล่ทาง  

(จากบ้านนางบังอรถึง 
สี่แยก)  (หมู่ที่ 4)  
บ้านโคกกระสังข์    

ขนาดกว้าง  0.50  เมตร 
ระยะทาง  85  เมตร   
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

170,000   (จากบ้านนางบังอร
ถึงสี่แยก) (หมู่ที่ 4) 
บ้านโคกกระสังข ์

 

กองช่าง 

            
6 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมวางท่อ  
ซอยบ้านนายเขียว  
(หมู่ที่ 5) บ้านพะโค    
 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 19 เมตร             
หนา 0.15 เมตร  และ
ขยายถนนมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
39 ตารางเมตร  พร้อมวาง
ท่อขนาด Ø 0.30 ซม. 
จ านวน  5  ท่อน  ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 
 

65,000   ซอยบ้านนายเขียว 
(หมู่ที่ 5) บ้านพะโค 

 

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุก คลองสาระเทศ 
ฝั่งตะวันตก จากนา 
นายเปีย – นานายสมชาติ  
(หมู่ที่ 5) บ้านพะโค   
  
  

ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  
ยาว 230 เมตร            
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

38,000 คลองสาระเทศ 
ฝั่งตะวันตก  

จากนานายเปีย – 
นานายสมชาติ          

(หมู่ที่ 5)  
บ้านพะโค 

กองช่าง 

            
8 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุก  (หมู่ที่ 6)  
บ้านโพธ์ิเงิน  
ซอยกลางทุ่งนา    

ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  
ยาว  600  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร    
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

99,000   ซอยกลางทุ่งนา   
(หมู่ที่ 6)  

บ้านโพธ์ิเงิน  
 

กองช่าง 

            
9 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุก  สายทางเข้าบา้น
โบสถ์  ตั้งแต่ฝั่งสระหนอง
แฟ๊บถึงบ้านเกาะกลางทุ่ง 
(หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์   
   

ขนาดกว้าง  2  เมตร   
ยาว  70  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  ตามแบบอบต.
กระโทกก าหนด 
 

10,000   สายทางเข้าบ้าน
โบสถ์ ตั้งแตฝ่ั่ง
สระหนองแฟ๊บ 
ถึงบ้านเกาะ             

กลางทุ่ง (หมู่ที่ 9) 
บ้านโบสถ์    

กองช่าง 

            
10 โครงการก่อสร้างถนน 

หินคลุก ซอยคลอง 
สาระเทศ (ต่อจากเดิม)  
(หมู่ที่ 10) บ้านใหม่              

ขนาดกว้าง  2.50  เมตร   
ยาว  450  เมตร           
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร    
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 
 

75,000   ซอยคลองสาระ
เทศ (ต่อจากเดิม)  

(หมู่ที่ 10)  
บ้านใหม่              

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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 โครงการซ่อมแซมสะพาน

ทางข้ามบ้านนางลับ  
(หมู่ที่ 2) บ้านหนองคล้า          

โดยเทคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร                 
ยาว 4.60 เมตร  
หนา 0.08 เมตร  ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 

5,300 สะพานทางข้าม
บ้านนางลับ  
(หมู่ที่ 2)  

บ้านหนองคล้า          

กองช่าง 

     

 

      
12 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนนคอนกรีตเดิม 
(โดยปูแอสฟลัต์คอนกรตี)
ถนนทางเข้าบ้าน 
นางสมศรี  (หมู่ที่ 2)  
บ้านหนองคล้า   

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 280 เมตร  
หนา 0.04 เมตร   
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

495,000   ถนนทางเข้าบ้าน
นางสมศร ี
(หมู่ที่ 2)  

บ้านหนองคล้า 
 

กองช่าง 

            
13 โครงการซ่อมแซมถนน 

หินคลุก  ซอยนานายหมึก  
(หมู่ที่ 5) บ้านพะโค       

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 150 เมตร             
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร   
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

25,000   ซอยนานายหมึก 
(หมู่ที่ 5)  
บ้านพะโค       

กองช่าง 

            
14 โครงการซ่อมแซมถนน 

คสล. จากปากทางเข้า 
ซอยทุ่งเจริญ  
จ านวน 2 จุด  
(หมู่ที่ 10) บ้านใหม่     

จุดที่ 1 ขนาดกวา้ง  4 เมตร 
ยาว  55  เมตร 
หนา  0.10  เมตร 
จุดที่ 2  รื้อถนน คสล. 
เดิมออก พร้อมเท คสล.
ขนาดกว้าง  1.30  เมตร  
ยาว  4  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   ตาม
แบบอบต.กระโทกก าหนด 

103,000   จากปากทางเข้า
ซอยทุ่งเจริญ 
จ านวน 2 จุด 
(หมู่ที่ 10)  
บ้านใหม่     

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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

จราจรถนนคอนกรีตเดิม  
(โดยปูแอสฟลัท์ติกส์
คอนกรีต) ต่อจากเดิมถึง
ปากทาง (ซอยนายพอถึง
ปากทางเข้าบ้าน)   
(หมู่ที่ 10) บ้านใหม่    
  

ขนาดกว้าง  5  เมตร   
ยาว  590  เมตร   
หนา  0.04  เมตร  
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

1,300,000   ต่อจากเดมิถึงปาก
ทาง (ซอยนายพอ
ถึงปากทางเข้า

บ้าน)  (หมู่ที่ 10) 
บ้านใหม่     

กองช่าง 

            
16 โครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก (หลังใหม่) 
โดยเทคอนกรีต บรเิวณ
ด้านหน้าและด้านข้าง 
รอบศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก                      
 

โดยเทคอนกรีต บรเิวณ
ด้านหน้าและด้านข้างรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. 
กระโทก  ก่อสร้างอ่างล้าง
มือและแปรงฟัน 1 แห่ง 
ติดตั้งประตูเลื่อน ปิด-เปิด 
ด้านหน้าศูนยฯ์   ตามแบบ
อบต.กระโทกก าหนด 
 

280,000   ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.กระโทก                      

กองช่าง 

            
รวม จ ำนวน  16  โครงกำร  3,786,300               

 
 
 
 
 
 
 

9 



7.  ยุทธศำสตร์น้ ำแก้จน 
7.1  แผนงำนกำรเกษตร 

 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 

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

บริเวณสระน้ าสาธารณะ
ทางเข้าวัดดอน จดทิศ
ตะวันออก  (หมู่ที่ 3)          
บ้านดอนใหญ่    
  

จุดที่ 1 ด้านประตูทางเข้าทิศ
ใต้ ระยะทางยาว 41 เมตร 
พร้อมขยายถนน คสล.  
จุดที่ 2 ด้านประตูทางเข้าทิศ
ตะวันออก ระยะทางยาว 40 
เมตร พร้อมขยายถนน คสล.
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 
 

672,000   บริเวณสระน้ า
สาธารณะ 

ทางเข้าวัดดอน 
จดทิศตะวันออก 

(หมู่ที่ 3)          
บ้านดอนใหญ ่

กองช่าง 

            
2 โครงการขุดลอกทาง

ระบายน้ าในเขต
ชลประทาน  
(หมู่ที่ 10) บ้านใหม่      

ขนาดกว้าง  1.50  เมตร  
ยาว 1,200  เมตร           
ลึกเฉลีย่  1.00  เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
ขนาด Ø 0.80  เมตร  
จ านวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน    
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 
 

71,000   ในเขต
ชลประทาน  
(หมู่ที่ 10)  
บ้านใหม่ 

กองช่าง 

            
3 โครงการก่อสร้างท านบ

คลองโพธิ์ (หมู่ที่ 11) 
บ้านปรางค์พะโค 

ก่อสร้างท านบคลองโพธิ์   
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 
 

485,000 ท านบคลองโพธิ์ 
(หมู่ที่ 11) 

บ้านปรางค์พะโค 

กองช่าง 

            
รวม จ ำนวน  3  โครงกำร  1,228,000               
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