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ส่วนต าบลแก่งดินสอด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
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โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ าเนินการจริงทัง้หมดในพืน้ทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
คณะผู้บริหารและผู้จัดท าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพือ่ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลโดยได้จัดท าให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ขอขอบคุณทุกฝ่ายทีไ่ด้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการ 
ด าเนินงาน(เพิม่เติม) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานขององค์
การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดนิสอ
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ส่วนที่  ๑

บทน ำ



1

ส่วนที ่ ๑

บทน ำ

๑.๑  ลักษณะของแผนการด าเนินงาน
แผนกำรด ำเนินงำน   หมำยถึง   แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีแ่สดงถึง

รำยละเอียดแผนงำน  โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมทีด่ ำเนินกำรจริงทัง้หมดในพืน้ทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น

นอกจำกนี้  แผนกำรด ำเนินงำน  เป็นแผนทีม่ีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
กล่ำวคือ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น  เพือ่ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  รวมทัง้เป็น
เคร่ืองมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผล   โดยน ำโครงกำร/กิจกรรม จำกข้อบัญญัติ    
เร่ือง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   ในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น  ไปจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
เพือ่ให้กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รอบคอบ  ครบถ้วน 

๑.๒   วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน
๑.เพือ่เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น
๒.เพือ่ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน
๓.เพือ่เป็นกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
๔.เพือ่เป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
๕.เพือ่เป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินผล

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ม ี ๓  ขั้นตอนดงัน้ี
ขั้นตอนที ่๑  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  เก็บรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
ด ำเนินกำรในพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขั้นตอนที ่ ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดย

พิจำรณำแผนงำน/โครงกำร  จำกแผนงำน/โครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนต่ำง ๆ   
เพือ่น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ขั้นตอนที ่ ๓  กำรพิจำรณำและประกำศแผนกำรด ำเนินงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทัง้นี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ประกำศ  เพือ่ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทัว่กันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
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คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่น

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  เป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  

เพือ่ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  รวมทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน  และกำรประเมินผล   เพือ่เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดต่อประชำชนในท้องถิ่น แผนกำรด ำเนินงำนแสดง
ถึงรำยละเอียด แผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมทีด่ ำเนินกำรจริงของปี งบประมำณ จึงเป็นประโยชน์และมีควำม
ส ำคัญต่อกำรในภำพรวม เพรำะแผนกำรด ำเนินกำรเกิดจำกกำรวิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำทีม่ีอยู่จริงและแนวทำงแก้
ปัญหำ ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรทีม่ีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซ่ึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำแผนกำรด ำเนิน
กำรมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้
   1. เป็นเคร่ืองมือช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรต ำบลแก่งดินสอได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน
2. สำมำรถน ำแผนงำน/โครงกำรไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนำในระดับต่ำง ๆ  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ
3. เกิดควำมประหยัดด้ำนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมำณ เพรำะได้วำงแนวทำงปฏิบัติไว้แล้ว
4. สำมรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน/โครงกำร ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ตรงตำมควำม
ต้องกำร และครอบคลุมทุกพืน้ที่

รวมรวมโครงการ/กิจกรรม 

หนว่ยงานอื่น 

อปท. 

จดัท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน 

เสนอผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

ประกำศเป็นแผน 



ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนที่  ๒

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม
ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดนิสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร 165,600 หมู่ที่ ๑ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่1 บ้านทับไทร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายเสน่ห์ จุฑาเพ็ชร)  กว่า 276 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 126,000 หมู่ที่ ๑ กองช่าง

เสริมเหล็ก   หมู่ที ่1 บ้านทับไทร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนางลูกชิ้น  วงษ์ไชย) กว่า 210 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 110 ม. 198,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่2 บ้านท่าสะตือ หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนางละออง  พันธ์พงษ์) กว่า 330 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย
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แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 100เมตร 180,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่2 บ้านท่าสะตือ หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนางปุน่  ว๊ากเนอร์) กว่า 300 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร 240,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่2 บ้านท่าสะตือ หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มข้างฐานป่าไม)้ กว่า 400 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม โดยขนาดถนนกวา้ง  4  เมตร ยาว 140 เมตร 336,000 หมู่ที่ 6
เหล็กหมู่ที ่6  บ้านแกง่ดินสอ หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจร
(กลุ่มนายอ านวย สินชัย) ไม่น้อยกว่า 560  ตารางเมตรลงลูกรังไหล่
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี ทางสองขา้งๆ ละ 0- 0.30  เมตร  
จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของ  อบต.แกง่ดินสอ 

ก าหนด และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย

4

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 205เมตร 492,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้านบุกล้วย หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายไสว  อ่อนกินลี) กว่า 820 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 120เมตร 288,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้านบุกล้วย หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนางภัททิยา กฤษณะพันธ)์ กว่า 480 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 72,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ที ่5 บ้านวังรี หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายนิกร ถนอมมิตร) กว่า 120 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

5

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยซ่อมช่วงที ่1 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 306,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก จ านวน 4 ช่วง ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(สายโรงชิพ)หมู่ที ่๕ บ้านวังรี ซ่อมช่วงที ่2 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 
ต าบลแก่งดินสอ   อ านาดี  ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จงัหวัดปราจนีบุรี ซ่อมช่วงที ่3 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ซ่อมช่วงที ่4 ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้จราจรไม่น้อยกว่า 480ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล่ทางสองขา้งๆละ 0-0.30 เมตร
ตามแบบของอบต.แกง่ดินสอ และป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว150เมตร 360,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้านวังรี หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายสังเวียน บุญเกิด) กว่า 600 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

6

พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 166เมตร 498,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที6่บ้านแก่งดินสอ หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายสา ทองจ้อย) กว่า 830 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208เมตร 499,200 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ที ่6บ้านแก่งดินสอ หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายกุศล  บัวพรรษา) กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208เมตร 499,200 หมู่ที่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ที ่7 บ้านเขาขาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายอดุลย์ ยงศรี) กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

7

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208เมตร 499,200 หมู่ที่ 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ที ่7 บ้านเขาขาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายมนตรี วงษ์แสง) กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208เมตร 499,200 หมู่ที่ 10 กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ที ่10 บ้านคลอง- หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
มะไฟ (กลุ่มนายสนม พุม่ไสว) กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 208เมตร 499,200 หมู่ที่ 10 กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ที ่10 บ้านคลอง- หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
มะไฟ (กลุ่มนายสมชาย ราโรจน)์ กว่า 832 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย
8

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 277เมตร 498,600 หมู่ที่ 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่11บ้านอ่างทอง หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้จราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายระพินทร์ พรมมา) กว่า 831 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ขา้งๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวัดปราจีนบุรี อบต.แกง่ดินสอ และป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน- ขนาด 0.46 * 200 เมตร ตามแบบ 499,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยพูร้อมฝาปิด) แปลนของอบต.แกง่ดินสอก าหนดและ
กลุ่มส านักสงฆ์วังทองวนาราม  ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
หมู่ที ่ 3 บ้านวังอา้ยป่อง 
ต.แกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี   
จงัหวัดปราจนีบุรี

20 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน- ขนาด 0.46 x 172 เมตร พร้อมวางท่อ 499,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยพูร้อมฝาปิด) ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 
กลุ่มนายประเสริฐ  สุดตาลัย หมู่ที ่ จ านวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด 
9 บ้านบุเจริญ  ต.แกง่ดินสอ 0.60 จ านวน 2 บ่อ ตามแบบแปลนของ
อ าเภอนาดี   จงัหวัดปราจนีบุรี อบต.แกง่ดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน- ขนาด 0.46 * 200 เมตร ตามแบบ 499,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยพูร้อมฝาปิด) แปลนของอบต.แกง่ดินสอก าหนดและ
กลุ่มนายสมบรูณ์ สาระบรูณ์ หมู่ที ่ ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
๙ บ้านบุเจริญ  ต าบลแกง่ดินสอ 
อ าเภอนาดี   จงัหวัดปราจนีบุรี

22 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน- ขนาด 0.46 x 160 เมตร พร้อมวางท่อ 499,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยพูร้อมฝาปิด) ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 
กลุ่มนายถนอม จติรแผ้ว หมู่ที ่11 จ านวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด 
บ้านอา่งทอง  ต.แกง่ดินสอ 0.60 จ านวน 2 บ่อ ตามแบบแปลนของ
อ าเภอนาดี   จงัหวัดปราจนีบุรี อบต.แกง่ดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน- ขนาด 0.46 x 172 เมตร พร้อมวางท่อ 499,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยพูร้อมฝาปิด) ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 
กลุ่มนายไสว เคยชิน หมู่ที ่ 12 จ านวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด 
บ้านแกง่ใหญ่  ต าบลแกง่ดินสอ 0.60 จ านวน 2 บ่อ ตามแบบแปลนของ
อ าเภอนาดี   จงัหวัดปราจนีบุรี อบต.แกง่ดินสอก าหนดและป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย

10

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน- ขนาด 0.46 * 200 เมตร ตามแบบ 499,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (รางยพูร้อมฝาปิด) แปลนของอบต.แกง่ดินสอก าหนดและ
กลุ่มนายสัญญา แสงจนัทร์หมู่ที่12 ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
บ้านแกง่ใหญ่  ต าบลแกง่ดินสอ 
อ าเภอนาดี   จงัหวัดปราจนีบุรี

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน โดยด าเนินการปผิูวลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน- 492,000 หมู่ที่ 1
คอนกรีตเดิมโดยท าการปผิูวลาดยาง กรีต ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ ๑ หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปผิูวลาดยาง
บา้นทบัไทร แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,200
(กลุ่มนายวฒันา โพธสิาร)  ตารางเมตรตามแบบแปลนของ

อบต.แก่งดินสอก าหนดและปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน โดยด าเนินการปผิูวลาดยางแอสฟลัทติ์กคอน- 389,500 หมู่ที่ 8 กองช่าง
คอนกรีตเดิมโดยท าการปผิูวลาดยาง กรีต ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 190 เมตร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 8 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปผิูวลาดยาง
บา้นหนิเทนิ แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 950
(กลุ่มนายเหรียญ พนัชอบ)  ตารางเมตรตามแบบแปลนของ

อบต.แก่งดินสอก าหนดและปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยด าเนินการปผิูวลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 492,000 หมู่ที่ 8
เดิมโดยท าการปผิูวลาดยางแอสฟลัทติ์กผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
คอนกรีต หมู่ที่ 8 บา้นหนิเทนิ หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปผิูวลาดยาง
(กลุ่มนายบญุช่วย มากเจริญ) แอสฟลัทติ์กคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,200

 ตารางเมตรตามแบบแปลนของ
อบต.แก่งดินสอก าหนดและปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม โดยขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 55 เมตร 99,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บา้นแก่งดินสอ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย
(กลุ่มนางสมจิตต์ สุดอารมย์) กวา่ 165 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวดัปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และปา้ยโครงการ 

จ านวน 1 ปา้ย

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม โดยขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 240,000 หมู่ที่ 8
เหล็ก  หมู่ที่ 8 บา้นหนิเทนิ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย
(กลุ่มนายเหมือน ค าทา) กวา่ 400 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ  อ านาดี  ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวดัปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และปา้ยโครงการ 

จ านวน 1 ปา้ย

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม โดยขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 96,000 หมู่ที่ 12
เหล็ก  หมู่ที่ 12 บา้นแก่งใหญ่ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย
(กลุ่มส านักสงฆ์)  ต าบลแก่งดินสอ กวา่ 160 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
อ านาดี   จังหวดัปราจีนบรีุ ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 

อบต.แก่งดินสอ และปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม โดยขนาดถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว 11 เมตร 39,600 หมู่ที่ 12 กองช่าง
เหล็ก  หมู่ที่ 12 บา้นแก่งใหญ่ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นจราจรไม่น้อย
กลุ่มทางเข้าหมู่บา้นเชื่อมลาดยาง)  กวา่ 66 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางสอง
ต าบลแก่งดินสอ   อ านาดี   ข้างๆละ 0-0.30 เมตร ตามแบบของ 
จังหวดัปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ และปา้ยโครงการ 

จ านวน 1 ปา้ย

32 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 280,000 หมู่ที่ 1
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๗๔๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นทบัไทร หมู่ที่ 1   เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

33 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 300,000 หมู่ที่ 2
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๘๖๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นทา่สะตือ หมู่ที่ ๒   เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 280,000 หมู่ที่ 3
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๗๔๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นวงัอ้ายปอ่ง หมู่ที่ ๓   เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

35 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 300,000 หมู่ที่ 4
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๘๖๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นบกุล้วย หมู่ที่ ๔   เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

36 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 200,000 หมู่ที่ 5
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๒๔๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นวงัรี หมู่ที่ ๕   เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกวา้ง5เมตรโดยท าการลงลูกรัง 381,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ จ านวน 2,255 ลูกบาศกเ์มตรพร้อมวางท่อ
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า คสล. ระบายน้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
บา้นแก่งดินสอ  หมู่ที่ 6 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 9 ท่อนพร้อม
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  วัสดุยาแนวท่อและขดุฝ่ังกลบพร้อมรถไถ
จังหวดัปราจีนบรีุ เกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย

38 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 480,000 หมู่ที่ 7
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๒,๙๘๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นเขาขาด หมู่ที่ ๗   เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

39 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 240,000 หมู่ที่ 8
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๔๙๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นหนิเทนิหมู่ที่ 8  ต าบลแก่งดินสอ เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
อ าเภอนาดี   จังหวดัปราจีนบรีุ โครงการจ านวน 1 ป้าย

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 380,000 หมู่ที่ 9
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๒,๓๕๕ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นบเุจริญหมู่ที่ 9  ต าบลแก่งดินสอ เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
อ าเภอนาดี  จังหวดัปราจีนบรีุ โครงการจ านวน 1 ป้าย

41 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 240,000 หมู่ที่ 10
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๔๙๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นคลองมะไฟหมู่ที่ 10  เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

42 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 300,000 หมู่ที่ 11
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๘๖๐ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นอ่างทองหมู่ที่ 11  เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

43 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 184,400 หมู่ที่ 12
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลงลูกรังจ านวน ๑,๑๔๔ ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นแก่งใหญ่หมู่ที่ 12 เกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕



ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  โครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

44 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 200,000 หมู่ที่ 1
บ้านทับไทร หมู่ที ่1 ลงหินคลุก จ านวน ๒๘๐ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

45 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 180,000 หมู่ที่ 2
บ้านท่าสะตือ หมู่ที ่2 ลงหินคลุก จ านวน ๒๕๕ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

46 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 200,000 หมู่ที่ 3
บ้านวังอา้ยป่อง หมู่ที ่3 ลงหินคลุก จ านวน ๒๘๐ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

47 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 180,000 หมู่ที่ 4
บ้านบุกล้วย หมู่ที ่๔ ลงหินคลุก จ านวน ๒๕๕ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

48 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 300,000 หมู่ที่ 6
บ้านแกง่ดินสอ หมู่ที ่๖ ลงหินคลุก จ านวน ๔๒๐ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

49 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 100,000 หมู่ที่ 9
บ้านบุเจริญ หมู่ที ่๙ ลงหินคลุก จ านวน ๑๔๐ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

50 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 240,000 หมู่ที่ 10
บ้านคลองมะไฟ หมู่ที ่1๐ ลงหินคลุก จ านวน ๓๔๕ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

51 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 180,000 หมู่ที่ 11
บ้านอา่งทอง หมู่ที ่1๑ ลงหินคลุก จ านวน ๒๕๕ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

52 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกว้าง 5 เมตรโดยท าการ 160,000 หมู่ที่ 12
บ้านแกง่ใหญ่ หมู่ที ่1๒ ลงหินคลุก จ านวน ๒๕๕ ลูกบาศกเ์มตร
ต าบลแกง่ดินสอ  อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและป้าย
จงัหวัดปราจนีบุรี โครงการจ านวน 1 ป้าย

53 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพลงลูกรังไหล่ทางถนนกวา้ง 1 เมตรโดย 240,000 หมู่ที่ 2
ถนนคสล.ไหล่ทางในส่วนทีช่ ารุด ท าการลงลูกรังจ านวน1,250ลูกบาศกเ์มตร
เป็นหลุมเป็นบ่อถกูน้ ากดัเซาะ พร้อมรถแบ็คโคขดุปรับแต่งสภาพน้ ากดั-
บ้านท่าสะตือ หมู่ที ่2 เซาะและรถไถเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและ
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
จังหวดัปราจีนบรีุ

54 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพลงลูกรังไหล่ทางถนนกวา้ง 2 เมตรโดย 400,000 หมู่ที่ 4
ถนนคสล.ไหล่ทางในส่วนทีช่ ารุด ท าการลงลูกรังจ านวน1,500ลูกบาศกเ์มตร
เป็นหลุมเป็นบ่อถกูน้ ากดัเซาะ และหินใหญ่ 200 ลูกบาศกเ์มตร 
บ้านบุกล้วย หมู่ที ่4 พร้อมรถแบ็คโคขดุปรับแต่งสภาพน้ ากดั-
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  เซาะและรถไถเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและ
จังหวดัปราจีนบรีุ ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55 โครงการปรับปรุงลงลูกรังซ่อมแซม สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตรโดยท าการลง 150,000 หมู่ที่ 11
ถนนในส่วนที่ช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ ลูกรังจ านวน   930   ลูกบาศกเ์มตรพร้อม
บา้นอ่างทอง รถไถเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรและ
กลุ่มนางยอด ประสงค์ศรี หมู่ที่ 11 ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  
จังหวดัปราจีนบรีุ

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดถนนกวา้ง  4  เมตร ความยาว  88 เมตร 211,200 หมู่ที่ 8
เหล็กหมู่ที่  8  บา้นหนิเทนิ หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายปรีชา สุขแสวง)   ไม่น้อยกวา่ 852  ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทาง
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี  สองข้างๆละ0 - 0.30  เมตร  
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ  อบต.แก่งดินสอก าหนด

และปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

57 โครงการบ ารุงซ่อมแซมห้องประชุม บ ารุงซ่อมแซมหอ้งประชุมสภาองค์การบริหาร- 500,000 หอ้งประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบลแก่งดินสอ (ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น-
แกง่ดินสอ (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก- แก่งใหญ่เดิม)
บา้นแก่งใหญ่เดิม)

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕
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๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

58 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.แก่งดินสอ 500,000 อบต.
อบต.แก่งดินสอ ตามแบบและรายละเอียด อบต.แก่งดินสอ แก่งดินสอ

ก าหนด

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕
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รวม 18,404,900



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 216,400 หมู่ที่ ๑ กองช่าง

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านทับไทร บ้านทับไทร  หมู่ที ่1
หมู่ที ่1

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 382,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าสะตือ บ้านท่าสะตือ  หมู่ที ่2
หมู่ที ่2

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 220,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุกล้วย บ้านบุกล้วย  หมู่ที ่4
หมู่ที ่4

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 262,000 หมู่ที่ 5

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังรี บ้านวังรี  หมู่ที ่5
หมู่ที ่5
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แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

รวม 1,080,400



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แนวทางการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการติดตั งระบบประปาหมู่บา้น โดยท้าการติดตั งถงัเกบ็น ้าแบบไฟเบอร์ 100,000

หมู่ที่ 6 บา้นแก่งดินสอ  กลาส มอก. 435-2548 จ้านวน 4 ถงั
ต้าบลแก่งดินสอ อ้าเภอนาดี   ขนาดบรรจไุม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม. และ
จังหวดัปราจีนบรีุ เคร่ืองสูบน ้าแรงม้าขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ติดตั งตามแบบรายละเอียดที ่
อบต.ก้าหนดและป้ายโครงการตามแบบ
มาตรา จ้านวน 1 ป้าย

2 โครงการขยายเขตระบบประปาภาย โดยวางทอ่ประปาพ.ีว.ีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 499,000
ในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้นวงัอ้ายปอ่ง ขนาด 2 นิ ว ชั น 8.5 จ้านวน 1,560 ท่อน
ต้าบลแก่งดินสอ  อ้าเภอนาดี  พร้อมอปุกรณ์ขอ้ต่อ พี.ว.ีซี พร้อมขดุฝ่ัง
จังหวดัปราจีนบรีุ กลบ

3 โครงการขยายเขตระบบประปาภาย โดยวางทอ่ประปาพ.ีว.ีซี. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 118,000
ในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นหนิเทนิ ขนาด  2  นิ ว ชั น ๘.5  จ้านวน  385 ท่อน
ต้าบลแก่งดินสอ  อ้าเภอนาดี  พร้อมอปุกรณ์ขอ้ต่อ พี.ว.ีซี พร้อมขดุฝ่ัง
จังหวดัปราจีนบรีุ กลบ
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แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แนวทางการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการย้ายถังประปาแชมเปญ โดยท าการย้ายถังประปาแชมเปญพร้อมขุดเจาะ 280,000

พร้อมขุดเจาะบอ่บาดาล ภายในหมู่  บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
บา้นหมู่ที่ 5  บา้นวงัรี  จ้านวน 1 บ่อพร้อมติดตั งอปุกรณ์ตู้
ต้าบลแก่งดินสอ   อ้าเภอนาดี  คอนโทรล 1 ตู้และเคร่ืองสูบน ้า
จังหวดัปราจีนบรีุ ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เคร่ืองตามแบบและ

รายละเอยีด อบต.แกง่ดินสอก้าหนดพร้อม
ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ โดยท าการติดต้ังหอถังเหล็กประปาแชมเปญ 290,000
บา้นทา่สะตือ หมู่ที่ ๒ ขนาด 1.5 ลบ.ม. และตู้ควบคุมระบบ
(กลุ่มนายส้าราญ ตะเพยีรทอง) ประปาพร้อมเคร่ืองสูบน ้าขนาด 1.5 แรงม้า
ต้าบลแก่งดินสอ อ้าเภอนาดี พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อครบชุดรายละเอียด
จังหวดัปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ ก้าหนดและปา้ยโครงการตาม

แบบมาตราฐานจ านวน ๑ ปา้ย

6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ โดยท าการติดต้ังหอถังเหล็กประปาแชมเปญ 290,000
บา้นทบัไทร หมู่ที่ ๑ ขนาด 1.5 ลบ.ม. และตู้ควบคุมระบบ
(กลุ่ม อบต.แก่งดินสอ) ประปาพร้อมเคร่ืองสูบน ้าขนาด 1.5 แรงม้า
ต้าบลแก่งดินสอ อ้าเภอนาดี พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อครบชุดรายละเอียด
จังหวดัปราจีนบรีุ อบต.แก่งดินสอ ก้าหนดและปา้ยโครงการตาม

แบบมาตราฐานจ านวน ๑ ปา้ย
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พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

รวม 1,577,000

แผนการด าเนินงาน(เพ่ิมเตมิ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน



คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันาเส้นทางการคมนาคมภายในต าบลใหม้ี  ประสิทธภิาพ 58 85.29 18,404,900 87.38
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น 4 5.88 1,080,400 5.13
1.3 แนวทางการพฒันาแหล่งน  าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร 6 8.82 1,577,000 7.49
1.4 แนวทางการพฒันางานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ 0.00 0 0.00

รวม 68 100.00 21,062,300       100.00

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพฒันาส่ส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ 0 0.00 -                     0.00

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษา 0 0.00 -                     0.00

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
2.3 แนวทางการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติ จัดสวสัดิการทางสังคม 0 0.00 -                     0.00

และการสังคมสงเคราะห์
2.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0 0.00 -                     0.00

การแก้ไขปญัหาทางสังคม และความเดือดร้อนของเด็ก เยาวชน และประชาชน
2.5 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสถาบนัครอบครัวและพฒันาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 0 0.00 -                     0.00
2.6 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวติ 0 0.00 -                     0.00

และทรัพย์สินของประชาชน
2.7 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณะภยั 0 0.00 -                     0.00
2.8 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนใช้ชีวติตามหลักปรัชญา 0 0.00 -                     0.00

เศรษฐกิจพอเพยีง
รวม 0 0.00 -                     0.00
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คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ และการสร้างรายได้ 0 0.00 -                     0.00

วสิหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับประชาชน
3.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือก 0 0.00 -                     0.00

และเกษตรอินทรีย์
รวม 0 0.00 -                     0.00

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0.00 -                     0.00

ภายในต าบล
4.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั 0 0.00 -                     0.00

และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การปรับปรุงภมูิทศัน์ใหส้วยงาม 0 0.00               - 0.00

รวม 0 0.00 -                     0.00

5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว
5.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ ์พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมทอ่งเที่ยว0 0.00 0 0.00

ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมทอ่งเที่ยว 0 0.00 0 0.00
5.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาสินค้า การตลาดเพื่อการทอ่งเที่ยว 0 0.00 0 0.00
5.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาบคุลากรและการบริหาร 0

จัดการทอ่งเที่ยว
5.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพนัธแ์หล่งทอ่งเที่ยว 0

รวม 0 0.00 0 0.00
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คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเมอืงการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
6.1 แนวทางการพฒันาพฒันาบคุลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 0 0.00 -                     0.00

ใหม้ีประสิทธภิาพ
6.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยเน้น 0 0.00 -                     0.00

การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.3 แนวทางการพฒันาพฒันา และปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ประชาชนใหม้ีความสะดวก 0 0.00 -                     0.00

รวดเร็วมากยิ่งขึ น
6.4 แนวทางการพฒันาพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคาร สถานที่ของส านักงานใหม้ีความ 0 0.00 -                     0.00

พร้อมต่อการใหบ้ริการประชาชน
6.5 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 -                     0.00

รวม 0 0.00 -                     0.00

68 100.00 21,062,300.00  100.00
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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ


