แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คำนำ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้ห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับงบประมาณ
จึงจัดทำแผนดำเนินงานขึ้น สำหรับ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของการบริหาร เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยง เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์
ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

บทนำ
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปโครงการกิจกรรมและงบประมาณ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1
1
3
5
7

ภาคผนวก
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ที่ 67/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ที่ 65/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ 1
1.1 บทนำ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ
แผนการดำเนิน งานให้ แล้ว เสร็จ ภายในสามสิ บวั นนับ แต่ว ั นที่ ประกาศใช้ง บประมาณรายจ่า ยประจำปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม(จ่ายขาดเงินสะสม) สำหรับแผนการดำเนินงาน
นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดงแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื ่ อ แสดงรายละเอี ย ดของแผนงาน / โครงการ/ กิ จ กรรมทั ้ ง หมดที ่ จ ะดำเนิ น การจริ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความสะดวกและชัดเจนใน
การดำเนินการต่างๆ
3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาพระยา
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาในการ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผน/ โครงการที่ดำเนินการ
จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงานจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ต่างๆ
3. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น เสนอร่ า งแผนการดำเนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

4. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน
รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับ สนุน การพัฒ นาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีก าร
ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือกิ่ง
อำเภอแบบบูรณาการ
ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ ่น นำร่า งแผนการดำเนิ นงานเสนอผู ้บริห ารท้ อ งถิ่ นเพื่ อ ประกาศใช้
การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่องแผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.....)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
1.4 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ดทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม)
อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนและแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.5 แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action PlanX
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.6 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น มี แ ผนงานโครงการพั ฒ นา ตรงตามความต้ อ งการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ข อง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
5. เป็น เครื่องมือติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการจริงใน
ปีงบประมาณนั้น

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
จำนวนโครงการที่
คิดเป็นร้อยละ
จำนวน
ดำเนินการ
ของ
งบประมาณ
โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.01

พ.ศ.2564

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
1 โครงการก่อสร้างโดม
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 13.95 เม 550,000 บ้านเนิน กองช่าง
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตร สูง 5.27 เมตร รายละเอียด
สะอาด
บ้านเนินสะอาด
ตามแบบแปลน อบต.ตาพระ
หมู่ที่ 13
ยา กำหนด
- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร 606,000 บ้านเนิน
2 โครงการก่อสร้างถนน
กองช่าง
หนา
0.15
เมตร
ปี
ก
หู
ช
า
้
ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สมบูรณ์
ขนาด
4.50
ตร.ม.
จำนวน
2.00
จุ
ด
ลง
หมู่ที่ 12 บ้านเนิน
หมูที่ 12
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
สมบูรณ์ (สายบ้านนางสาย วางท่อระบายน้ำ คสล.
ทอง รุ่งเรือง)
ขนาด 0.30X 1.00 เมตร จำนวน 1
แถวๆละ 8 ท่อน จำนวน 1 จุด หรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่นอ้ ย
กว่า 981.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ
เลขที่ ท.1-01)

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ตาพระยา (เลียบคลอง
แผง)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- กว้าง 3.50 เมตร ยาว 17 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปีกหูช้าง
ขนาด 1.125 ตร.ม. จำนวน 1
จุด ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.10 เมตร
- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.
ขนาด 0.30 x1.00 เมตร จำนวน 1
แถวๆละ 9 ท่อน จำนวน 1 จุด
- กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปีกหูช้าง
ขนาด 1.125 ตร.
ม. จำนวน 2 จุด ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร
จำนวน 1 แถวๆ
ละ 4 ท่อน จำนวน 1 จุดหรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 814.875 ตร.ม.

พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ

พ.ศ.2564

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
ตะโก (ซอย 2)

- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.5
0 เมตร หนา 0.15 เมตร ปีกหู
ช้างขนาด 4.50 ตร.
ม. จำนวน 2 จุด ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ
ผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 143.00 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองไผ่ (สายบ้านนายดี
สาระกิจ)

- กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ คสล. ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร
จำนวน 1 แถวๆละ 7
ท่อน จำนวน 1 จุด และวางท่อ
ระบาย
น้ำ คสล. ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร
จำนวน 1 แถวๆ
ละ 8 ท่อน จำนวน 2 จุด หรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 792 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย

พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
89,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
บ้านตะโก

พ.ศ.2564

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

ที่

499,900

หมู่ที่ 5
บ้านหนอง
ไผ่

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2564

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

งบประมาณ สถานที่
หน่วย พ.ศ.2564
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
6 โครงการก่อสร้างถนน
- กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร 499,900 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หนา 0.15 เมตร ปีกหูช้าง
บ้านห้วย
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน ขนาด 1.125 ตร.
ห้วย (สายบ้านห้วย ม. จำนวน 1 จุด ลงลูกรังไหล่ทาง
หนองไผ่ ระยะที่ 1)
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณ
ผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 831.125 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ
เลขที่ ท.1-01)
7 โครงการก่อสร้างถนน
- กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร
121,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
บ้านกุด
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีปริมาณ
เตย
กุดเตย
ผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 200 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.
1-01)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้าน
บ่อน้ำใส (ซอยท้าย
หมู่บ้าน ศาลปู่เจ้า)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปีกหูช้างขนาด
พื้นที่
รวม 9.50 ตร.ม จำนวน 1 จุดลง
ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบาย
น้ำ คสล. ขนาด 0.30 X1.00 เมตร
จำนวน 1 แถวๆ
ละ 10 ท่อน จำนวน 1 จุด หรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 809.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ
เลขที่ ท.1-01)

พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
499,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง
บ้านบ่อน้ำ
ใส

พ.ศ.2564

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
ทัพเซียม (สายหลังวัด
ทัพเซียม)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- กว้าง 5 เมตร ยาว 217 เมตร
ปีกหูช้างขนาด 4.50 ตร.
ม. จำนวน 2.00 จุด ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 1,094.00 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ
เลขที่ ท.1-01)

พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
660,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
บ้าน
ทัพเซียม

พ.ศ.2564

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 4
บ้านกุดเวียน (จำนวน
2 จุด)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จุดที่ 1 (เลียบถนน ทช.สก.
4023 ถึงบ้านนายสว่าง เย็น
ฟัง ) รางระบาย
น้ำ คสล. ฝา คสล. ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 295 เม
ตร ลึก 0.85 เมตร
- จุดที่ 2 (จากบ้านนายพนม
ไพร เย็นอุดม ถึงถนน ทช.สก.
4023) รางระบาย
น้ำ คสล. ฝา คสล. ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 107.00
เมตร ลึก 0.85 เมตร และราง
ระบายน้ำ คสล. ฝา ตะแกรง
เหล็ก ขนาด
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 19.00 เ
มตร ลึก 0.75 เมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.ตาพระ
ยา กำหนด

พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
885,000 หมู่ท่ี 4
กองช่าง
บ้านกุด
เวียน

พ.ศ.2564

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

11 โครงการติดตั้งแสียงตาม - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องขยาย
สาย หมู่ที่ 15 บ้าน เสียง เพาเวอร์
ทัพสยาม
แอมป์ 2500 W จำนวน 2.00
เครื่อง
- ติดตั้งลำโพง
ฮอร์น : 21 นิ้ว NANOVA SV 21 พร้อมยูนิต
ฮอร์น 200 watts มีไลน์ NU- 2
00WL จำนวน 60.00 ชุด พร้อ
มสายดรอปวายด์ มีส
ลิง ขนาด 0.9 mm (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ตาพระยา
กำหนด)

พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
575,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง
บ้านทัพ
สยาม

พ.ศ.2564

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

12 โครงการปรับปรุงโดม
อบต.ตาพระยา

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงโดมสำนักงาน อบต.ตาพระ
ยา รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ตาพระยา กำหนด

13 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเข้าสระประปา
หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา

- ลงดินถมปรับระดับ ขนาด
กว้าง 4.20 เมตร ยาว 640 เมตร สูง
เฉลีย่ 0.40 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.10 เมตร
- ลงดินถมปรับระดับ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร สูง
เฉลีย่ 0.40 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.10 เมตร
- ลงดินถมปรับระดับ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร สูง
เฉลีย่ 0.80 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.10 เมตร และวางท่อระบาย
น้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1.0
0 แถวๆละ 7.00 ท่อน จำนวน 3.00 จุด วาง
ท่อระบาย
น้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1.0
0 แถวๆละ 8.00 ท่อน จำนวน 3.00 จุด หรือ
มีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่นอ้ ย
กว่า 4,855.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ตาพระยา กำหนด

พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
500,000 หมู่ท่ี 8
กองช่าง
บ้านแก้ว
เพชร
พลอย
500,000 หมูที่ 1 กองช่าง
บ้านตา
พระยา

พ.ศ.2564

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านร่มทอง
(จำนวน 3 ช่วง)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- ช่วงที่ 1 (สายนานายฤทธิ์ ลาดพันธ์ ถึง
คลองชลประทาน) ลงดินถมปรับระดับ ขนาด
กว้าง 3.70 เมตร ยาว 100 เมตรสูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมลงลูรังผิว
จราจร ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,115.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
- ช่วงที่ 2 (นานายปูน เกตุหอม ถึงคลอง
ชลประทาน) ลงลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
- ช่วงที่ 3 (แยก ตชด. ไปหนองมั่ง) ลงดินถม
ปรับระดับ ขนาด
กว้าง 5.20 เมตร ยาว 100 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ลงลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ คสล. ขนาด 0.90 x1.00 เมตร จำนวน 1
แถวๆละ 8 ท่อน จำนวน 1 จุด หรือมี
ปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อย
กว่า 8,742.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ตาพระยากำหนด)

พ.ศ.2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
(บาท)
ดำเนินการ ดำเนินการ
575,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง
บ้านทัพ
สยาม

พ.ศ.2564

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

ที่

