
 

 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยสัก

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

โทรสาร. 0-5367-8382 ตอ 16

สํานักงานเทศบาลตําบลหวยสัก

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตําบลหวยสัก

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565



หนาที่

สารบัญ

        - บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1)

        บทนํา

        - บัญชีสรุปครุภัณฑ (แบบ ผด.2/1)

        - บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.1)

        - บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผด.2/1)



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 26 ไดกําหนดให การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตาม

ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ (1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน

โครงการพัฒนาของคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน

คํานํา

แผนการดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณรายจายเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจากหนวยงานราชการ

สวนกลางสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในปงบประมาณนั้น

อื่นๆที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น (2)คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ

เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชน

ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ขอ 27

              ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 26 และขอ 27 เทศบาลตําบลหวยสักจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบฯ เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนิน

การจริงทั้งหมดในพื้นที่และใชเปนแนวทาง ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลหวยสัก

ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด

ตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ

สะดวกมากขึ้นและหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยสักประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ฉบับนี้จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยสักและผูที่เกี่ยวของเปนอยางยิ่ง



2565 แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ระยะเวลาที่จะดําเนินการใน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  แผนการดําเนินงาน  หมายความวา แผนการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไดจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานสวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวย

งานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคการปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น เทศบาลตําบลหวยสัก หวัง

เปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2565 จะแสดงใหทราบถึงระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ

/กิจกรรม  เพื่อใหมีการปฏิบัติและนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น

ของเทศบาลตําบลหวยสัก

สําหรับแผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  

และกิจกรรมระยะเวลาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลหวยสัก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

บทนํา

วัตถุประสงคของโครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆที่

ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น

ขั้นตอนที่   2   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร

ทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ทําใหแนวทางดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยสัก มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผน

งาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ



3.เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ

4.รายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดําเนินงาน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลหวยสัก  นํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลและเสนอผูบริหาร

เทศบาลตําบลเพื่อประกาศใช  การประกาศแผนดําเนินงานเทศบาลตําบล  จัดทําประกาศเรื่องแผนการดําเนิน

งานเทศบาลตําบลหวยสัก ประจําป  พ.ศ.  2565 โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวันนับ

แตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยสักทราบโดยทั่วกัน และสามารถตรวจสอบไดตอง 

ตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1.แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ

2.แสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงานที่

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา 33 27.73 10,893,000 17.63 กองชาง

   แผนงาน    เคหะและชุมชน 2 1.68 320,000 0.51 กองชาง

รวม 35 29.41 11,213,000 18.14

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

   แผนงาน    สรางความเขมแข็งของชุมชน 9 7.56 440,000 0.71 สํานักปลัด

รวม 9 7.56 440,000 0.71

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

  แผนงาน    การศึกษา 21 17.64 7,522,140 12.17 กองการศึกษา

  แผนงาน    การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 13.44 420,000 0.68 กองการศึกษา

  แผนงาน    สาธารณสุข 8 6.72 1,161,000 1.87 กองสาธารณสุขฯ

รวม 45 37.80 9,103,140 14.72

หนาที่ 1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหวยสัก   

แบบ ผด.1



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงานที่

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

   แผนงาน รักษาความสงบภายใน 10 8.40 310,000 0.50 สํานักปลัด

   แผนงาน งบกลาง 3 2.52 40,348,800 65.32 สํานักปลัด

รวม 13 10.92 40,658,800 65.82

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ

  และยั่งยืน

  แผนงาน  การเกษตร 5 4.20 50,000 0.08 สํานักปลัด

รวม 5 4.20 50,000 0.08

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 12 10.09 298,000 0.49 สํานักปลัด

รวม 12 10.09 298,000 0.49

รวมทั้งหมด 119 100.00 61,762,940 100.00

หนาที่ 2

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหวยสัก   

แบบ ผด.1



ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงานที่

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                 งานบริหารทั่วไป 2 11.66 21,500 6.64 สํานักปลัด

  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป                 งานบริหารงานคลัง 4 33.33 154,900 47.87 กองคลัง

  3  แผนงานการศึกษา                        งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2 16.66 11,500 3.56 กองการศึกษา

  4. แผนงานสาธารณสุข                     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1 8.33 88,000 27.19 กองสาธารณสุขฯ

  5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานกอสราง 3 25.00 47,700 14.74 กองชาง

รวม 12 94.98 323,600 100.00

หนาที่ 3

เทศบาลตําบลหวยสัก   

บัญชีครุภัณฑ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบ ผด.2/1



(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) บานโปงฮึ้ง 
หมูที่ 1

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบไมมีไหลทาง) ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
540.00 ตารางเมตร จุดเริ่มตน
โครงการพิกัด  E 0594696, N 
2189301 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 
0594607, N 2189293 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 1 กองชาง

2 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพัก ซอย 7 และ
ที่สาธารณะประโยชนหมูบาน บาน
โปงฮึ้ง หมูที่ 2

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพัก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. จํานวน 165
 ทอน พรอมบอพัก ขนาด 1.00 * 1.00
ม. จํานวน 17 บอพัก จุดเริ่มตนโครงการ
 พิกัด E 0593762, N 2190024 
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด E 0593798, 
N 2189857 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 2 กองชาง

หนาที่ 4

ม.ิ
ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหวยสัก

ส.
ค.

ก.
ค.

2564 2565

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน และบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และGMS

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และGMS

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

แบบ ผด.2



(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) ถนนสาย
หลัก บานทุงปายาง หมูที่ 3

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 548.00 
ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 
0595864 N 2190138  จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด E 0596014 , N 
2190099 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 3 กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 4 
เชื่อม หมูที่ 20 บานปากอหมูที่ 4

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบไมมีไหลทาง) หมูที่4 เชื่อมหมู
ที่ 20 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 537.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0597015, 
N 2187837 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด  
E 0597095, N 2187989 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมุที่ 4 กองชาง

หนาที่ 5

ส.
ค.

ก.
ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่ 2564 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผด.2



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บานหวย
สัก หมูที่ 5

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู ขนาดกวาง 
0.40 เมตร ยาว 96.00 เมตร ลึก 
0.40 เมตร จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 
0594780, N 2186894  จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด E 0594693, N 
2186874 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 5 กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมฝา
ปด บานปาแหยง หมูที่ 6

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมฝาปด มี
ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 96 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร  จุดเริ่มตนโครงการ 
พิกัด , E 0596005   N 2191184  
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด, E 
0595913  N 2191206 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 6 กองชาง

หนาที่ 6

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค .

ก.
พ.

2564 2565

ส.
ค.

ก.
ย.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ต.
ค.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผด.2



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

7 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพัก บานรองปลา
ขาว หมูที่ 7

จุดที่ 1 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 0.40 เมตร 
จํานวน 163 ทอน พรอมบอพัก ขนาด 
1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 16 บอ 
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด E 
0600889  N 2188043  จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0601056 N 
2186163

310,000 หมูที่ 7 กองชาง

จุดที่ 2  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 0.40 เมตร 
จํานวน 10 ทอน พรอมบอพัก ขนาด 
1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 1 บอ 
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด E 0601129 
N 2187831  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด 
E 0601120 N 2187818 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

หนาที่ 7

2564 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ ผด.2

แบบ ผด 2



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

8 โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา 
บานรองเผียว หมูที่ 8

เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําฝาราง
ระบายน้ํา จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 
0595683, N 2184835 จุดสิ้นสุด
โครงการ  E 0595526, N 
2184682 จํานวน 12 จุด ยาว รวม 
127.77 เมตร

332,000 หมูที่ 8 กองชาง

จุดที1่ ยาว 32.30ม.กวาง0.67ม.     
จุดที ่2 ยาว 1.70 เมตร กวาง 0.81 ม.

จุดที ่3 ยาว 2.50 ม.กวาง 0.81 ม.   
จุดที ่4  ยาว 20.40 เมตร กวาง 0.77 
เมตร   

จุดที ่5  ยาว 3.17 ม. กวาง 0.80 ม.
จุดที ่6  ยาว 9.30 เมตร กวาง 0.79 
เมตร   

จุดที ่7 ยาว 11.20 ม.กวาง 0.72ม. 
จุดที ่8  ยาว 13.20 เมตร กวาง 0.74 
เมตร

หนาที่ 8

2564 2565

ส.
ค.

ก.
ย.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผด.2

แบบ ผด 2



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

จุดที ่9 ยาว 5.65 เมตร กวาง 0.73ม.
จุดที ่10  ยาว 2.05 เมตร กวาง 0.76 
เมตร    

จุดที ่11  ยาว 7.10 ม.กวาง 0.70ม. 
จุดที ่12  ยาว 16.20 เมตร กวาง 
0.78 เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสัก
กําหนด

9 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดงปาเหมี้ยง หมูที่ 10

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 
0.60 เมตร จํานวน 127 ทอน พรอม
บอพัก ขนาด 1.20 * 1.00 เมตร 
จํานวน 12 บอ จุดเริ่มตนโครงการพิกัด 
E 0599370 , N 2186131 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0599522 , N 
2186163 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 10 กองชาง 

หนาที่ 9

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ส.
ค.

ก.
ย.

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

แบบ ผด.2

แบบ ผด 2



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) ถนนสาย
หลัก บานหัวดง หมูที่ 11

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) ถนนสายหลัก 
จํานวน 2 จุด

329,000 หมูที่ 11 กองชาง

จุดที1่ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 250.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0597680, 
N 2187777 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด  
E 0597760, N 2187780

จุดที2่ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 188.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0597754, 
N 2187777 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด  
E 0597832, N 2187834  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสัก
กําหนด

หนาที่ 10

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564 2565

ส.
ค.

ก.
ย.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2564

ก.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

แบบ ผด.2

แบบ ผด.2



11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) บานรองเบอ
 หมูที่ 12

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบไมมีไหลทาง) ขนาดกวาง 
4.00ม. ยาว 80.00ม. หนา 0.15ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 320.00ตรม. 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัดE0596881 ,N 
2180930  จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 
0596924 , N 2180997 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต.หวยสักกําหนด

180,000 หมูที่ 12 กองชาง

12 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานสันปาเหียง หมูที่ 13

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหอประชุมถึงซอย 6 
ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 1.00 เมตร 
จํานวน 46 ทอน พรอมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1.72 * 1.00 เมตร 
จํานวน 4 บอ  จุดเริ่มตนโครงการพิกัด 
E 0594697, N 2186662 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด  E 0594748, N 
2186669 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 13 กองชาง

13 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
 บานรองเบอ หมูที่ 12

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคาร
อเนกประสงค ขนาดกวาง 9.00 ม. ยาว
 18.00ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 162.00 ตรม.และกอสราง
หลังคาคลุมทางเดินพิกัดE0596327,N
 2182090  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต.หวยสักกําหนด

562,000 หมูที่ 12 กองชาง

หนาที่ 11

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564 2565

.ค
.

.ย
.

.ค
. .ย
.

.ค
.

.ย
. ค..ค
.

.ย
. ค. .ค
. พ.

แบบ ผด.2



(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

14 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพัก บานสันตน
เปา หมูที่ 14

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพัก 

310,000 หมูที่ 14 กองชาง

จุดที ่1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร จํานวน 30 ทอน พรอมบอพัก 
ขนาด 1.00 * 1.20 เมตร จํานวน 3 
บอพัก จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 
0595694, N 2185987 จุดสิ้นสุด
โครงการ E 0595682, N 2185997 

จุดที ่2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร จํานวน 130 ทอน พรอมบอพัก 
ขนาด 1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 13 
บอพัก จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 
0595827, N 2185963 จุดสิ้นสุด
โครงการ E 0595825, N 
2185820 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหวยสักกําหนด

หนาที่ 12

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

ส. ก.ม.ี เม พ. ม.ิ ก.ต. พ. ธ. ม. ก.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564 2565

.ค
.

.ย
. ค. .ค
. พ. .ค
. .ย
.

.ค
.

.ย
. ค. .ค
.

.ย
.

แบบ ผด.2



(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) บานสันตน
เปา หมูที่ 14

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบไมมีไหลทาง) ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 504.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
2,520 ตาราเมตร จุดเริ่มตนโครงการ
พิกัด E 0596605 N 2185087 
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0597040, N
 2184896  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

1,500,000 หมูที่ 14 กองชาง

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู
 พรอมฝาปด บานสันสลี หมูที่ 15

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยู พรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.40 เมตร
 ยาว 90 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด  E 0591277, 
N 2187196 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E
 0591363, N 2187155 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 15 กองชาง

หนาที่ 13

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564 2565

ต. พ. ธ. ม. ก. ม.ี เม พ. ม.ิ ก. ส. ก.

แบบ ผด.2



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

17 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
 บานโปงขาม หมูที่ 16

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ขนาดกวาง 8.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 135.00 ตารางเมตร
และปรับปรุงหองน้ํา จุดโครงการพิกัด E 
0596327 , N 2182090 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 16 กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) บานสันโคง
ใหม หมูที่ 17

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
540.00 ตารางเมตร จุดเริ่มตน
โครงการพิกัด E 0594571,N 
2190177 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 
0594593, N 2190266 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 17 กองชาง

หนาที่ 14

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564 2565

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด.2



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

19 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กลําหวย บานรอง
เผียว หมูที่ 18

เพื่อจายเปนคากอสรางฝายชะลอน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กลําหวย ขนาดสัน
ฝาย สูง 1.00 เมตร ผนังขางสูง 2.50 
เมตร กวาง 7.00 เมตร จุดกอสราง 
พิกัด E 0596170, N 2183799 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสัก
กําหนด

310,000 หมูที่ 18 กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด
แนนพรอมขยายไหลทาง บานใหม
นาวา หมูที่ 20

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังบดอัด
แนน มีขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,450 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด , E 
0597428   N 2188749 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด, E 0597206 N 
2188741 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหวยสักกําหนด

314,000 หมูที่ 20 กองชาง

หนาที่ 15

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

21 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) จํานวน 2 จุด

310,000 หมูที่ 21 กองชางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบไมมีไหลทาง) บานดอนชุม
  ี่ 

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
2564 2565

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แบบ ผด.2



จุดที1่ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 204.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E0600592 , 
N 2185718 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 
E 0600635 ,N 2185740

จุดที ่2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 336.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัดE0600651 ,
N2185739  จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 
E 0600697 , N 2185669  ตาม
แบบแปลนของเทศบาล ต.หวยสักกําหนด

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบไมมีไหลทาง) บานปากอ 
หมูที่ 22

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบไมมีไหลทาง) หมูที่ 22 เชื่อม
หมูที่3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
136.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 544.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0596324, 
N 2188393 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด  
E 0596309,N 2188561 ตามแบบ
แปลนของเทศบาล ต.หวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 22 กองชาง

หนาที่ 16

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

 
 หมูที 21

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ม.
ค.

ก.
พ.

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564

ม.ิ
ย.

2565

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

แบบ ผด.2



23 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนน
สายเศรษฐกิจ บานรองปลาขาว หมูที่
 23

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกปรับ
เกลี่ย                                        
จุดที ่1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2,800.00 ตาราง
เมตร จุดเริ่มตนโครงการพิกัด 
E0601981 , N 2187599  จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด E0600874,N2186830

230,000 หมูที่ 23 กองชาง

จุดที ่2  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.07 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 900.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0600692 , 
N 2187143  จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด 
E 0600874 , N 2186830 ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสัก
กําหนด

24 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน บานรองปลาขาว หมูที่
 23

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน จุดโครงการพิกัด E 
0600722 , N 2187863 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

80,000 หมูที่ 23 กองชาง

หนาที่ 17

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่ .ค
.

.ค
.

.ย
.

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564 2565

.ย
.

.ค
.

.ย
.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

.ค
.

.ย
. ค. .ค
. พ. .ค
.

แบบ ผด.2



(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ

25 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
 บานรองเผียว หมูที่ 24

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค บานรองเผียว ขนาดกวาง 
17.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 
3.20 เมตร พิกัดกอสราง จุดเริ่มตน พิกัด
 , E 0595879   N 2184093 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสัก
กําหนด

310,000 หมูที่ 24 กองชาง

26 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพัก บานใหมสัน
ปาเหียง หมูที่ 25

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 0.60 
เมตร จํานวน 130 ทอน พรอมบอพัก 
ขนาด 1.20*1.00 เมตร จํานวน 13 
บอ จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 
0594246, N 2186307 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด  E 0594185, N 
21866400 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

310,000 หมูที่ 25 กองชาง

หนาที่ 18

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

2564 2565

ส.
ค.

ก.
ย.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ก. ส. ก.เม พ. ม.ิต. พ. ธ. ม. ก. ม.ี

แบบ ผด.2
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