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องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 



 ก  

ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความดูแลของ   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข พัฒนาและ          
สร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยยึดถือแนวทางในการจัดท าแผนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น มีการประสานและบูรณาการการท างานระหว่ างงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ             
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การก าหนดแนวทางการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลมีความสะดวกและชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลที่ม ี         
ความชัดเจนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล         
ที่ก าหนดไว้ 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
ธันวาคม 2563 
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  ส่วนที ่1 

……………………….. 
1. บทน า 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 
5 ข้อ 26 การจัดแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้                
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ                      
ที่ด าเนินการ ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอพัฒนาท้องถิ่น                        
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ             
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าแผนและ 
การแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ               
ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก    
ขึ้นอีกด้วย 

 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงานจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจน                        
ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน               
และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน 
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3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

แนวทางปฏิบัติ ในการจัดท าแผนการด า เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2559 มีขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ           
ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
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4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานการด าเนินการงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาด าเนินการภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

............................................. 

 

 



แบบ ผด. 02

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 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม   
หมู่ที่ 14 ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น
เดียว จ านวน 1 หลัง

400,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นโคกก่อง ซอย 1  หมู่
ที่ 11  ต าบลวงัดาล

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน
 2 ช่วง รายละเอยีดดังนี้ 
1.ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 40 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร
2.ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว 50 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร
พร้อมกอ่สร้างหชู้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

211,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นตรอกหอยโข่ง หมู่ที่ 
12 ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ความยาว 
140 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 700 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

400,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

8

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบนิทร์บรุี จังหวัดปราจีนบรุี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก



แบบ ผด. 02

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นปากลัด หมู่ที่ 5 
ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

370,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นวงัปรูี หมู่ที่ 8
ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

375,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นหนองชุมหวาย – 
บา้นหนองอีจู้ หมู่ที่ 16 ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ความยาว 
140 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 700 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

400,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง

9

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นพรมแสง – บา้น
หนองคร้อ หมู่ที่ 13 ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นพรมแสง – บา้นหนองคร้อ หมู่
ที ่13  ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
134 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 670 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพ
โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 20 
ลูกบาศก์เมตร   

400,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโคกกระชาย หมู่ที่ 15
ต าบลวงัดาล (จากบา้นนายประมูล 
ถึงบา้นนางดลภา)

ก่อสร้างถนน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
  ความยาว 180 เมตร ความหนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 720
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกไหล่ทาง
ตามสภาพ

400,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเข้าบา้น นายโอฬาร 
หมู่ที่ 7 ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 
240 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 720 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

400,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

10

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

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

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นตะเคียนทอง 
หมู่ที่ 6 ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
150 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

370,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นน้ าฉ่า หมู่ที่ 3 ต าบล
วงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
180 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 720 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

400,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นไร่ ซอยบา้น
นายวชิัย ไชยฤทธิ ์หมู่ที่ 10 ต าบล
วงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ความยาว 
100 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

285,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

11

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นวงัดาล หมู่ที่ 10 
ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
127 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 508 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

285,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นวงัสีทา - บา้นวงัหวาย
 หมู่ที่ 4 ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
180 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 720 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

400,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นสะพานด า หมู่ที่ 1 
ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
180 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 720 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกไหล่ทางตามสภาพ

400,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
ทางรถไฟบา้นพรมแสง หมู่ที่ 13 
ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ความยาว 600 เมตร ความ
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร

175,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

12

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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

17 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟสัติกคอ
นกรีตสายหนองโคลน - กรอกระ
เวยีง หมู่ที่ 13 ต าบลวงัดาล

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟสัติกคอ
นกรีตขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ความยาว 425 เมตร ความ
หนา 0.05 เมตร โดยมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกวา่ 2,125 ตาราง
เมตร

1,100,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้า
บา้นหนองตาสา หมู่ที่ 9 ต าบลวงั
ดาล

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย
แอสฟสัติกคอนกรีต จ านวน 2 ช่วง 
รายละเอียดดังนี้ 
1.ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ความยาว 15 เมตร ความหนา 4 
เซนติเมตร 
2.ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ความยาว 215 เมตร ความหนา 4 
เซนติเมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกวา่ 1,365 ตารางเมตร

346,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

13

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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

19 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณอ่าง
เก็บน้ าหนองโคลน หมู่ที่ 10 ต าบล
วงัดาล

ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณอ่างเก็บน้ า
หนองโคลน รายละเอียดดังนี้
1.ขุดลอกวชัพชืโดยใช้รถขุดพร้อมขน
ย้ายออกนอกพื้นที่
2.ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังที่เปน็
หลุมบอ่ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าหนอง
โคลน

200,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงระบบทอ่เมน
ประปา หมู่ที่ 12 ต าบลวงัดาล

ปรับปรุงระบบทอ่เมนประปา
รายละเอียดดังนี้
1.วางระบบทอ่เมนประปา PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 
1,028 เมตร บริเวณบา้นนายแอร์ -
 ทางเข้าตรอกหอยโข่ง
2.วางระบบทอ่เมนประปา PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 
280 เมตร บริเวณซอยบา้นนายแดง 
โอสถานนท์
3.วางระบบทอ่เมนประปา PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 
1,220 เมตร บริเวณบา้นโนน - 
บา้นน้อย

424,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

14

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ที่ โครงการ



แบบ ผด. 02

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

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 1 ที่
ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 650 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 10 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 10 
ที่ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 650 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 11 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 11 
ที่ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 650 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 12 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 12 
ที่ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ  โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 650 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 13 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 13 
ที่ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ  โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 650 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

15

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2564หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563



แบบ ผด. 02

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

26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 14 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 14 
ที่ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ  โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 650 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 15 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 15 
ที่ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 16 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 16 
ที่ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ  โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 650 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้นหมู่ที่ 2 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 2 ที่
ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 3 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 3 ที่
ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ  โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 650 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
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31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 4 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 4    
ที่ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 5 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 5 ที่
ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

33 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 6 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 6 ที่
ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 7 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 7 ที่
ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 8 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 8 ที่
ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
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36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 9 ต าบลวงัดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 9 ที่
ช ารุดภายในหมู่บา้นระหวา่ง
ปงีบประมาณ โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกวา่ 324 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

37 โครงการอุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคอ าเภอกบนิทร์บรีุ ในการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดต้ัง
หม้อแปลง โรงสูบน้ าบา้นหนองไผ่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลวงัดาล

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ
กบนิทร์บรีุ ในการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายและติดต้ังหม้อแปลง โรงสูบ
น้ าบา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลวงัดาล
 โดยด าเนินการดังนี้
  1.แผนกแรงสูงภายนอก
     ติดต้ัง  - เสาคอนกรีต ขนาด 12 
เมตร  จ านวน 31 ต้น
     - พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 
1X50 ต.มม. จ านวน 3 เส้น 
ระยะทาง 434 เมตร
 2.แผนกแรงสูงภายใน
     ติดต้ัง  - เสาคอนกรีต ขนาด 12 
เมตร จ านวน 1 ต้น
  - พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 1X 
50 ต.มม. จ านวน 3 เส้น ระยะทาง 
20 เมตร
3.แผนกหม้อแปลงภายใน

992,931 หมู่ที่ 11 กองช่าง
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 ติดต้ัง  -หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 
ขนาด 100 เควเีอ. พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 1 เคร่ือง
4. แผนกมิเตอร์
      ติดต้ัง - มิเตอร์แรงต่ า 3 เฟส 4
 สาย ประกอบซีท ี150/5 แอมป ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,933,931 - -
38 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟสัติก  

คอนกรีตสายเจ้าอลังการ หมู่ที่ 14 -
 หมู่ที่ 16 ต าบลวงัดาล อ าเภอ
กบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ

ก่อสร้างถนนแอสฟสัติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ความ
ยาว 3,300 เมตร ความหนา 5 ซม. 
โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ 
19,800 ตารางเมตร

12,410,000 หมู่ที่ 14,
 หมู่ที่ 16

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟสัติก  
คอนกรีตสายทา่สนามทอง - พรม
แสง ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทร์บรีุ
 จังหวดัปราจีนบรีุ

ก่อสร้างถนนแอสฟสัติกคอนกรีต 
จ านวน 3 ช่วง ขนาดผิวจราจร 6.00
 เมตร ความยาว 3,055 เมตร 
ความหนา 5 ซม. โดยมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกวา่ 18,330 
ตารางเมตร

11,550,000 หมู่ที่ 11,
 หมู่ที่ 13

กองช่าง

23,960,000 - -
33,893,931 - -
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