
  

 

 

แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน  
เพิ่มเติม เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)(ฉบับที่ 1)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25644  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบเขาสามสิบหาบ    
อ าเภอท่าอ าเภอท่ามะกามะกา  จังหวดักาญจนบุรีจังหวดักาญจนบุรี  
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Websize :  www.Khaosamsibhab.go.th 
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ค าน า 
 

      แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี  2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบหาบ จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  แผนการด าเนินงานดังกล่าว จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม              
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบหาบ โดยจ าแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด
ไว้ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจน ตลอดจน
กรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง 

 ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
2558 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน 
และติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ 
  พฤศจิกายน 2563 

   



  

 

 

      สารบัญ 
 

             หน้า 
ส่วนที่   1   บทน า         
  
ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม        
 -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ      
 -  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ           1-23 
  



 

 

                                                                       บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                                         แบบ ผด.01 
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ : การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ      
 1.1  แผนงาน:  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

63 
 

100 
 

11,200,000 
 

100 
 

กองช่าง 
 

 รวม 63 100 11,200,000 100  
 รวมทั้งสิ้น 63 100 11,200,000 100  

 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 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. 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 1   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ล าดับที่ 
107 หน้า 51 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  290  
เมตร  หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  870  
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1  ป้ายตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

497,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

2. โครงการลงหินคลุกปรบัปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเปน็บอ่  หมู่
ที่ 1   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 70 
หน้า 33 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  ถนนกว้าง 3.00 
เมตร  ยาวรวม 1,000 เมตร  ลงหนิคลุก
จ านวน 432 ตัน พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อย
ตามที่  อบต.ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 1   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ล าดับที่ 
135 หน้า 72 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 8 ตัว  ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด 

59,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 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. 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า  หมู่ที่ 1 เส้นที่ 1  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 3 
หน้า 2 
 

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า  
25 จุด  คลองกว้าง 1.50  เมตร  ลึก 0.80 
เมตร  ยาวรวม 120 เมตร  และวางท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร  มอก.ช้ัน 3  จ านวน 2 
จุด ๆ ละ 4 ท่อน ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า หมูท่ี่ 1 เส้นที่ 2   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 4 
หน้า 2 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า  
3  จุด  คลองกว้าง 1.50  เมตร  ลึก  0.80  
เมตร  ยาวรวม 100 เมตร  พร้อมถมดินและ
วางท่อคอนกรีต ขนาด Ø  0.20  เมตร รวม 6  
ท่อน  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

130,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

6. โครงการขุดลอกคลองส่ งน้ าและ
ค ล อ ง ร ะ บ า ย น้ า ทิ้ ง  ห มู่ ที่   1  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 5 
หน้า 3 

เพื่อจา่ยเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ า คลองกว้าง  
1.50  เมตร  ลึก  0.80  เมตร  ยาวรวม  
1,500 เมตร  และคลองระบายน้ าทิ้ง  คลอง
กว้าง  3.00  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  ยาวรวม  
1,000  เมตร  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

95,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

7. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง   
หมู่ที่  1   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
35 หน้า 17 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า   โดย
วางทอ่ คสล. ขนาด Ø  1.00  เมตร 
มอก.ชั้น 3  จ านวน 6  ท่อน  พร้อมถม
ดิน  และลงหินคลุกหลังท่อตามแบบที่  
อบต. ก าหนด 

56,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

8. โค ร งก า รป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม
คอนกรีตหลังท่อ  หมู่ที่  1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
36 หน้า 17 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงซ่อมแซม
คอนกรีตหลังท่อ  กว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  8  เมตร  ตามที่  อบต.ก าหนด 

40,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

9. โครงการขยายเขตท่อเมนประปา  
หมู่ที่  1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
5 หน้า 3 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อเมนประปา
โดยวางท่อ PVC  ขนาด Ø 2 นิ้ว  เกรด 
8.5  จ านวน 40  ท่อน  พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที ่ อบต.ก าหนด 

18,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

10. โครงการดาดคอนกรีตกันน้ าเซาะ  
หมู่ที่  1   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
37 หน้า 17 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาดคอนกรีต  กว้าง 3.50  
เมตร  ยาว  30 เมตร  พร้อมถมดนิและลงหิน
ใหญ่ ตามที ่อบต.ก าหนด 

68,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

11. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้งพร้อม
บอ่พัก  หมูท่ี ่2   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
6 หน้า 3 

เพื่อจา่ยเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.40  
เมตร  มอก.ช้ัน  3  จ านวน  11  ท่อน บ่อพัก
ขนาด Ø 0.40  เมตร  จ านวน  1  บ่อ  ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 

40,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

12. โครงการวางท่ อส่ งน้ าและท่ อ
ระบายน้ าทิง้  หมู่ที ่ 2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
7 หน้า 4 

เพือ่จา่ยเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.40  
เมตร  มอก. ช้ัน 3  จ านวน  5  ท่อน และท่อ
บล็อคคอนเวิรส์ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 1x1  
เมตร  จ านวน  7  ท่อน พร้อมถมดินและลง
หินคลุกหลังท่อ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

124,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นที่  1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที ่
109 หน้า 52 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  215  เมตร หรอืพ้ืนทีเ่ทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 645  ตารางเมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ  0.00 – 0.50  เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1  
ป้าย  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

368,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นที่  2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
110 หน้า 53 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  269  เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 807  ตารางเมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ  0.00 – 0.50  เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1  
ป้าย  ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

461,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

15. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ  หมู่ที่ 2  เส้นที่ 1  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
71 หน้า 34 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  ถนนกว้าง 
3.00 เมตร  ยาวรวม 1,000 เมตร  ลง
หินคลุกจ านวน 432 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรยีบร้อยตามที่  อบต.ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

16. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ  หมู่ที่ 2 เส้นที่  2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
72 หน้า 34 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  ถนนกว้าง 
3.00 เมตร  ยาวรวม 1,000 เมตร  ลง
หินคลุกจ านวน 432 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที่  อบต.ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

17. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  หมู่
ที่ 2 เส้นที่ 3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 73 
หน้า 34 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  ถนนกว้าง 3.00 
เมตร  ยาวรวม 1,000 เมตร  ลงหินคลุก
จ านวน 432 ตัน พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อย
ตามที่  อบต.ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า หมูท่ี่ 3   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 8 
หน้า 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า  คลองกว้าง 1.50  เมตร  ลึก  0.80  
เมตร  ยาวรวม 20 เมตร  ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

49,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

19. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า  
หมู่ที่  3   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 9 
หน้า 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ า คลอง
กวา้ง  1.50  เมตร  ลึก  1.00  เมตร  ยาว
รวม  1,000 เมตร  ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

29,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าทิ้ง
ฝ าปิ ด ต ะแ กรง เห ล็ ก  ห มู่ ที่  3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที ่
11 หน้า 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  ราง
กว้าง 0.40  เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม  
140  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจ านวน  1  ป้าย  ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

496,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

21. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง  
หมู่ที่  3   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
10 หน้า 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.80  
เมตร มอก.ช้ัน 3  จ านวน 7  ท่อน  พร้อมดาด
คอนกรีตหน้าท่อพร้อมถมดิน  และลงหินคลุก
หลังท่อตามแบบที่  อบต. ก าหนด 

100,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
113 หน้า 55 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  240 เมตร หรอืพื้นที่เท
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 720  ตารางเมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ  0.00 – 0.50  เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 
0.30 เมตร มอก.ชัน้ 3 จ านวน 5 ทอ่น  พร้อมติดตัง้
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน 1  ป้าย  ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

414,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

23. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  
หมู่ที่ 3   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ล าดับท่ี 74 หน้า 35 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  ถนนกวา้ง 3.00 
เมตร  ยาวรวม 1,000 เมตร  ลงหนิคลุก
จ านวน 432 ตัน พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อย
ตามที่  อบต.ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

24. โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 4  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
138 หน้า 73 

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย 
จ านวน 7 ชุด  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง
หลอดแสงจันทร์  ขนาด 400 W  จ านวน 1 
จุด  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

170,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

25. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง  หมู่ที ่ 
4 แห่งที ่1  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
44 หน้า 21 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าทิ้ง จ านวน 5 จุด จุดที่ 
1 วางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.30  เมตร มอก.ชั้น 3  
จ านวน 8  ท่อน จุดที่ 2  วางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.30  
เมตร มอก.ชัน้ 3  จ านวน 5  ทอ่น จุดที ่3-5 วางท่อ 
คสล. ขนาด Ø  0.20  เมตรจุดละ   4  ท่อน  พร้อม
ดาดคอนกรีตหน้าท่อ ตามแบบที่  อบต. ก าหนด ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

33,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

26. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง  หมู่ที่  
4  แห่งที่ 2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
45 หน้า 21 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าทิ้ง 
จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø  0.30  เมตร มอก.ชั้น 3  
จ านวน 9  ท่อนพร้อมถมดินและลงหิน
คลุกหลังท่อ จุดที่ 2  วางท่อ คสล. ขนาด 
Ø  0.50  เมตร มอก.ชั้น 3  จ านวน 9  
ท่อน  พร้อมถมดินและลงหินคลุกหลังท่อ 
ตามแบบที่  อบต. ก าหนด 

100,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริม เหล็ ก  หมู่ ที่  4   เส้นที่   1  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
116 หน้า 57 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  165 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 495  ตารางเมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ  0.00 – 0.50  เมตร  พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1  
ป้าย  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

289,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  เส้นที ่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
116 หน้า 58 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  120 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 360  ตารางเมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ  0.00 – 0.50  เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1  
ป้าย  ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

205,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

29. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ  หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
83 หน้า 40 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  ถนนกว้าง 
3.00 เมตร  ยาวรวม 2,200 เมตร  ลง
หินคลุกจ านวน 951 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที่  อบต.ก าหนด 

346,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

30. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  หมู่ที่ 
4 เส้นท่ี 2  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ล าดับท่ี 84 หน้า 40 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  ถนนกว้าง 3.00 
เมตร  ยาวรวม 2,000 เมตร  ลงหนิคลุก
จ านวน 864 ตัน พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อย
ตามที่  อบต.ก าหนด 

314,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

31. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  หมู่ที่ 
4 เส้นท่ี 3  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ล าดับท่ี 85 หน้า 41 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก  ถนนกว้าง 3.00 
เมตร  ยาวรวม 2,205 เมตร  ลงหนิคลุก
จ านวน 953 ตนั พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อย
ตามที่  อบต.ก าหนด 

347,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

32. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที ่5  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ล าดับท่ี 12 หน้า 6 

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

41,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

33. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง  
หมู่ที่ 5  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
46 หน้า 22 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.จ านวน 4 จุด จุดที ่
1 วางท่อ คสล. ขนาด Ø0.60 เมตร มอก.ช้ัน 3 
จ านวน 6 ท่อน จุดที่ 2 วางทอ่ คสล.ขนาด 
Ø1.00 เมตร มอก.ช้ัน3 จ านวน 4 ท่อน จุดที่ 
3-4 วางท่อ คสล. ขนาด Ø1.00 เมตร มอก.ช้ัน 
3 จุดละ 10 ท่อน  ทกุจุดถมดินและลงหินคลุก
หลังทอ่ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

288,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

34. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู 
ปิด-เปิด น้ าพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 
47 หน้า 23 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประตู 
ปิด-เปิด น้ าและวางท่อ คสล.ขนาด 
Ø0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 7 ท่อน 
พร้อมดาดคอนกรีตหน้าท่อและถมดิน
หลังทอ่ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

45,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

35. โครงการขยายเขตท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่  1 
ล าดับที่ 48 หน้า 23 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขนายเขตท่อเมนประปา 
โดยวางท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว เกรด 
13.5 จ านวน 75 ท่อน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

39,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

36. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่
ที่  5 เส้นที่  1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 86 หน้า 41 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร ลงหิน
คลุก จ านวน 864 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที่ อบต. ก าหนด 

314,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

37. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่
ที่  5 เส้นที่  2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 87 หน้า 42 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร ลงหิน
คลุก จ านวน 864 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที่ อบต. ก าหนด 

314,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

38. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่
ที่  5 เส้นที่  3  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 88 หน้า 42 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ลงหิน
คลุก จ านวน 432 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที่ อบต. ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

39. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่  5 เส้นที่  4 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 89 หน้า 43 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ลงหิน
คลุก จ านวน 432 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที่ อบต. ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

40. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดินและถนนลูกรังที่ เป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่  5 เส้นที่  5 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 90 หน้า 43 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ลงหิน
คลุก จ านวน 432 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที่ อบต. ก าหนด 

157,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

41. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง หมู่ที ่
6 แห่งที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) เพิ่ ม เติม  ฉบั บที่  1 
ล าดับที่ 53 หน้า 26 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าทิ้ง โดย
วางท่อ PVC ขนาด Ø 12 นิ้ว เกรด 8.5 
จ านวน 2 ท่อน พร้อมถมดินและถมหิน
ใหญต่ามแบบที่ อบต.ก าหนด 

140,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

42. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง หมู่ที่ 
6 แห่งที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) เพิ่ ม เติม  ฉบั บที่  1 
ล าดับที่ 54 หน้า 26 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 
เมตร มอก.ช้ัน 3 จ านวน 10 ท่อน พร้อมดาด
คอนกรีตหน้าท่อและลงหินคลกุหลังท่อ ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 

99,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เส ริ ม เห ล็ ก  ห มู่ ที่  6  เส้ น ที่  1
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ล าดับที่ 
122 หน้า 61 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 181 เมตร 
หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 724 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

400,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เส ริ ม เห ล็ ก  ห มู่ ที่  6  เส้ น ที่  2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ล าดับที่ 
123 หน้า 62 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบที ่อบต.ก าหนด  

221,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

45. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (OverLay) 
หมู่ที่  6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) เพิ่ ม เติม  ฉบั บที่  1 
ล าดับที่ 124 หน้า 63 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  (OverLay) ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด 

354,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

46. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่  6 เส้นที่  1 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 93 หน้า 45 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 500 เมตร ลงหินคลุก จ านวน 
216 ตัน พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต. 
ก าหนด 

78,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

47. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ที่  6 เส้นที่  2 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 94 หน้า 45 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 500 เมตร ลงหินคลุก จ านวน 
216 ตัน พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต. 
ก าหนด โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด  

78,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

48. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 57 
หน้า 28 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ า 
จ านวน 4 สาย คลองกว้าง 1.50 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาวรวม 3,600 เมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าภหนด 

115,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

49. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้ง หมู่ที ่
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 58 
หน้า 28 

เพ่ือจา่ยเป็นค่าวางท่อระบายน้ าทิ้ง โดย
วางท่อ คสล. ขนาด Ø0.80 เมตร มอก.
ชั้น 3 จ านวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อม
ถมดินและลงหินคลุกหลังท่อ ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

140,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

50. โครงการขยายเขตท่อเมนประปา 
หมู่ที่  7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) เพิ่ ม เติม  ฉบั บที่  1 
ล าดับที่ 64 หน้า 31 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนประปา โดย
วางท่อ PVC ขนาด Ø1.5 นิ้ว เกรด 13.5 
จ านวน 63 ท่อน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อย ตามที ่อบต.ก าหนด 

24,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

51. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 7 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ .2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 63 
หน้า 30 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า จ านวน 3 จุด 
รางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 89 เมตร 
พร้อมติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด 

320,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

52. โครงการติดตั้งตาข่ายข้างสนาม
กีฬาพร้อมเทพ้ืน คสล. หมูที่  7 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ล าดับที่ 
100 หน้า 48 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาขา่ยสูง 4.50 เมตร ยาวรวม 66 
เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 32 เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  256  
ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1  ปา้ย ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

310,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เส ริ ม เห ล็ ก  ห มู่ ที่  7  เส้ น ที่  1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ล าดับที่ 
126 หน้า 65 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-
0.05 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 332 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 

190,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  7 เส้นที่  2แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 127 หน้า 66 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 44 เมตร 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.05 เมตร หรือ
พืน้ท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

86,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

55. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก  ห มู่ ที่  7 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ล าดับที่ 
128 หน้า 67 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71 เมตร 
โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้าและเทคอนกรีต
ขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 71 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

109,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

56. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่
ที่  7 เส้นที่  1  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 97 หน้า 47 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม  500 เมตร ลงหินคลุก จ านวน 
216 ตนั พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต. 
ก าหนด 

78,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

57. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่
ที่  7 เส้นที่  2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 98 หน้า 47 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม  500 เมตร ลงหินคลุก จ านวน 
216 ตนั พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต. 
ก าหนด 

78,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

58. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนดิน
และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่
ที่  7 เส้นที่  3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 99 หน้า 48 

เพื่อจา่ยเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม  500 เมตร ลงหินคลุก จ านวน 
216 ตนั พร้อมกลบเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต. 
ก าหนด 

78,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

59. โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้งพร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 66 หน้า 32 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าท้ิงโดยวางท่อ 
คสล. ขนาด ø  0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จ านวน 46 
ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ø  0.60 เมตร จ านวน 5 
บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

298,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

60. โครงการขยายเขตท่อเมนประปา 
หมู่ที่  8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) เพิ่ ม เติม  ฉบั บที่  1 
ล าดับที่ 32 หน้า 15 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อเมนประปา
โดยวางทอ่ PVC ขนาด ø 2 นิ้ว เกรด 
13.5 จ านวน 125 ท่อน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที ่อบต.ก าหนด 

67,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

61. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ค อน ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก  ห มู่ ที่  8 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -
2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ล าดับที่ 
123 หน้า 70 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 15 เมตร หรือพ้ืนทีเ่ท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

41,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

62. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน
ดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ หมู่ ที่  8 แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ล าดับที่ 102 หน้า 49 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 1,235 เมตร ลงหิน
คลุก จ านวน 534 ตัน พร้อมกลบเกลี่ย
เรียบร้อยตามที่ อบต. ก าหนด 

194,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
                                             แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                แบบ ผด.02          

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 แผนงาน     :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 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. 

63. โค ร งก า รป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
( OverRay ) หมู่ที่  8 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ล าดับที่ 129 หน้า 68 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverRay) ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 283  เมตร หรือ
พ้ืนทีล่าดยางไม่น้อยกว่า 1,132  ตาราง
เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

400,000 ต.เขาสามสิบหาบ 
 
 

กองช่าง             

 
 

(จ่ายขาดเงินสสม คร้ังท่ี 1/2564) 


