แผนดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

คำนำ
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน จ่ายขาดเงิน
สะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (๓) แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงาน
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าวัด ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและ
การจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๔ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำวัด

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ ๑ ที่มำของแผนกำรดำเนินงำน
๑. บทนา
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

๑
๑
๒–๓
๔

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำรพัฒนำ/ครุภัณฑ์
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)
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ส่วนที่ ๑
ทีที่ม่มาของแผนการด
าของแผนการดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
๑. บทนา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด
๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการ
แก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถื่น”
ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๔ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
นั้น และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทาแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนการ...
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๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม)
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
(จ่ายขาดเงินสะสม) เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม)
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน
(จ่ายขาดเงินสะสม) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนการดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ ๑ ที่มาของแผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. บทนา
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

ขั้นตอนการจัดทา...
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่
วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ประโยชน์...

~4~

๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม)
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา
ขึ้นทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

100.00

รวมทั้งสิ้น

๑๐
๑๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

4,166,500
รวม

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

4,166,500
4,166,500

100.00
100.00
๑๐๐.๐๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************

แบบ ผด. ๐๒

1

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม สายบ้าน
นายอวน ประสันแพงศรี-บ้านนางบุญมี
ไชยไข

2

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม สายบ้าน
นางไหล คิดการ-ถนนลาดยาง สาย 2246

ปริมาณงานวางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 72
เมตร พร้อมเทคอนกรีตทับ กว้าง
1 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ท่าวัด ก้าหนด
ปริมาณงานวางท่อ คสล.เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพัก ทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทาง
รวม 139 เมตร พร้อมเท
คอนกรีตทับ กว้าง 1 เมตร หนา
0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ท่าวัด
ก้าหนด

132,400

หมู่ที่ 1

กองช่าง

230,800

หมู่ที่ 1

กองช่าง

~๖~

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิลุ่มน้าโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่าวัด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ. ๒๕๖๔
ล้าดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
ที่เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ
หลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************

3

4

5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด สายบ้านนาย
บุญจันทร์ อันพิมพ์-บ้านนายประยูร ขุน
สุวรรณ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว
177,300
80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ท่าวัด ก้าหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว
409,100
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายบ้านนางขน
181 เมตร หนา 0.15 เมตร
นาอุดม-ศาลปู่ตา
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่าง 724
ตร.ม. พร้อมวางท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จ้านวน 14 ท่อน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร
1,676,000
หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายบ้านโนนโจด-บ้าน ระยะทาง 600 เมตร หนา
ลาด
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ท่าวัด
ก้าหนด

~๗~

กองช่าง

หมู่ที่ 3

กองช่าง

หมู่ที่ 5

กองช่าง

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

หมู่ที่ 2

พ.ค.

สถานที่
ด้าเนินการ

เม.ย.

งบประมาณ
(บาท)

มี.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึนจากโครงการ

ก.พ.

โครงการ/กิจกรรม

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖4
ม.ค.

ล้าดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************

6

7

8

9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย สายสามแยกด้าน 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
ทิศตะวันออก-นานายหนูนา ประเสริฐวงษา หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ท่าวัด ก้าหนด
โครงการยกรูปถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ปริมาณงาน โดยการถมดินขนาด
น้อย สายนานายสุ่น พิจารณ์-โคกหัวล่อน
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ท่าวัด ก้าหนด
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร
สายบ้านนางปทุมทอง พันตาเอก-ดอน
ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย
สัมพันธ์
0.10 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ท่าวัด
ก้าหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร
หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน สายข้างโรงพยาบาล ยาว 95 เมตร หนา 0.15
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลท่าวัด ฝั่งทิศตะวันตก เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ท่าวัด ก้าหนด

หมู่ที่ 7

กองช่าง

74,000

หมู่ที่ 7

กองช่าง

485,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

210,900

หมู่ที่ 9

กองช่าง

~๘~

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

342,100

พ.ค.

สถานที่
ด้าเนินการ

เม.ย.

งบประมาณ
(บาท)

มี.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึนจากโครงการ

ก.พ.

โครงการ/กิจกรรม

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖4
ม.ค.

ล้าดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าวัด อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************

10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม สายท้าเลโสกดิน
แดง-นานายประวิทย์ มูลแก่น

428,900

หมู่ที่ 10

กองช่าง

~๙~

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
750 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ท่าวัด
ก้าหนด

พ.ค.

สถานที่
ด้าเนินการ

เม.ย.

งบประมาณ
(บาท)

มี.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึนจากโครงการ

ก.พ.

โครงการ/กิจกรรม

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖4
ม.ค.

ล้าดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด. ๐๒

