แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลกะทูน
1.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1 การดําเนินงานของศูนยถาย เพื่อเปนคใชจายในการดําเนินงาน

สถานที่
ดําเนินการ

20,000 หมูที่ 1-8

หนวย

พ.ศ. 2559

พ.ศ.2560

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

ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของศูนยถายทอดเทคโนโลยยีทาง
การเกษตร
1.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านเศรษฐกิจ
1.2แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหลงทองเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมทองเที่ยว
ลําดับ
ที่
-

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

-

-

-

สถานที่
ดําเนินการ
-

หนวย

พ.ศ. 2559

พ.ศ.2560

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลกะทูน
2.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสร5าง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุกรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าและทอระบายน้ํา คู คลอง หนอง บึง ฯลฯ
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการกอสรางถนน คสล. โดยกอสราง ผิวจราจรกวาง 4 เมตร
สายบานนายเขียน ละเอียด ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
เขตชลประทาน หมูที่ 6

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

110,000

หมูที่ 6

220,000

หมูที่ 2

หนวย

มีถมไหลทาง 2 ขาง หินคลุกออกขาง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ทํา
ตามแบบแปลนที่ ทาง ทต.กําหนด
พรอมติดตั้งป:ายโครงการ 1 ป:าย

จากเขตชลประทาน แยกพี่ 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ป;มาณ
หลวง2 - หนองไทร หมูที่ 2 ไมต่ํากวา 400 ตารางเมตร มีถมไหล
ทางทั้ง 2 ขางดวยหินคลุกออกขางละ

พ.ศ.2560

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

ปริมาณไมต่ํากวา 200 ตารางเมตร

2 โครงการกอสรางถนน คสล. โดยใหมีผิวจาจรกวาง 4 เมตร ยาว

พ.ศ. 2559

กองชาง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลกะทูน
2.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสร5าง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุกรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าและทอระบายน้ํา คู คลอง หนอง บึง ฯลฯ
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

แบบแปลนและรายละเอียดที่ ทต.
กําหนด พรอมติดตั้งป:ายโครงการ 1
ป:าย

ถนนสาย คสล. เดิม

เมตร ปริมาณไมต่ํากวา 120
ตารางเมตร มีถมไหลทางทั้ง 2 ขาง
ดวยหินคลุกออกขางละ 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร ทําแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ ทต.กําหนด พรอมติดตั้ง

66000

หมูที่ 7

พ.ศ.2560

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

0.5 เมตร หนา 0.10 เมตร ทําตาม

3 โครงการกอสรางถนน คสล. โดยกอสรางถนนใหมีผิวจราจรกวาง
สายสามแยกชุมชนป=าคา - 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15

พ.ศ. 2559

กองชาง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลกะทูน
2.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสร5าง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุกรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าและทอระบายน้ํา คู คลอง หนอง บึง ฯลฯ
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

หนา 0.15 เมตร ปริมาณไมต่ํากวา
348 ตารางเมตร มีถมไหลทางทั้ง 2
ขางดวยหินคลุกออกขางละ 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร ทําตามแบบแปลน
รายละเอียดที่ ทต. กําหนด พรอมติด
ตั้งป:ายโครงการ 1 ป:าย

191,400

หมูที่ 8

พ.ศ.2560

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

ป:าย โครงการ 1 ป:าย
4 โครงการกอสรางถนน คสล. โดยทําการกอสรางถนน คสล.โดย ผิว
สายอาวอีเดื่อ หมูที่ 8
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 87 เมตร

พ.ศ. 2559

กองชาง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลกะทูน
2.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสร5าง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุกรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าและทอระบายน้ํา คู คลอง หนอง บึง ฯลฯ
ลําดับ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

5 โครงการกอสรางถนน คสล. โดยทําการกอสรางถนน คสล. ผิวจราสายบานนางสัมฤทธิ์ จรกวาง4.00 เมตร ยาว 50 เมตร

110,000

ที่

โครงการ / กิจกรรม

หนองเหรียง หมูที่ 5

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 5

หนวย

หนา 0.15 เมตร ปรืมาณไมต่ํากวา
ขางดวยหินคลุกออกขางละ 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร ทําแบบแปลนตามที่
ทต.กําหนด พรอมติดตั้งป:ายโครงการ
1 ป:าย
โดยทําการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

เหลี่ยม คลองพังทูน ถนน-

กวาง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

หนองหัวควาย - พิปูน

สูง 1.80 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

300,000 หมูที่ 4

พ.ศ.2560

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

200 ตารางเมตร มีถมไหลทางทั้ง 2

6 โครงการกอสรางทอลอด

พ.ศ. 2559

กองชาง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลกะทูน
2.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสร5าง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุกรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าและทอระบายน้ํา คู คลอง หนอง บึง ฯลฯ
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

ลบ.ม และหินคลุกถมหลังทอลอด
เหลี่ยม 16.00 ลบ.ม พรอมงานทาง
เบี่ยง 1 งาน ทําตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ ทต กําหนดพรอมติดตั้ง
ป:ายโครงการ 1 ป:าย
โดยทําการกอสรางถนนบุกเบิกขนาด

สายนายสมนึก เกตุชู - สัน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400
นาตําบลนาเขลียง หมูที่ 6

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไมนอยกวา
9,600 ตร.ม พรอมเกลี่ยแตงเรียบ
พรอมวางทอ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.

200,000

หมูที่ 6

พ.ศ.2560

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

19.44 ลบ.ม พรอมดินถมขาง 33.0

7 โครงการบุกเบิกถนนจาก

พ.ศ. 2559

กองชาง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลกะทูน
2.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสร5าง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุกรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าและทอระบายน้ํา คู คลอง หนอง บึง ฯลฯ
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย

แปลนและรายละเอียดที่ ทต.กําหนด
พรอมติดตั้งป:ายโครงการ 1 ป:าย
โครงการบุกเบิกถนนจาก โดยทําการกอสรางถนน ผิวจราจร
สวนยางนางโสภี ถวาย -

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร

สวนนายประทิพย ประสิทธิ์ หรือพื้นที่ผิวจราจรปริมาณ ไมนอยกวา
หมูที่ 7

9600 ตร.ม. พรอมเกลี่ยแตงเรียบ
พรอมวางทอ คสล. ขนา ศก. 0.40 ม.
2 จุด จํานวน 12 ทอน ทําตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ ทต.กําหนด
พรอมติดตั้งป:ายโครงการ 1 ป:าย

200,000

หมูที่ 7

พ.ศ.2560

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

2 จุด จํานวน 12 ทอน ทําตามแบบ

8

พ.ศ. 2559

กองชาง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลกะทูน
2.ยุทธศาสตร3การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสร5าง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุกรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าและทอระบายน้ํา คู คลอง หนอง บึง ฯลฯ
ลําดับ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

9 โครงการบุกเบิกถนนสาย โดยการทําการกอสรางถนน คศล.
จากสวนนางบุญสด แซซี่ - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว

200,000

ที่

โครงการ / กิจกรรม

ถนนสายกลางทุง หมูที่ 3

2,450 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรปริมาณ
ไมนอยกวา 12,250 ตร.ม. พรอมเกลี่ย
แตงเรียบพรอมวางทอ คสล. ขนาด ศก.
0.40 ม. 1 จุด จํานวน 7 ทอน ทําตาม
แบบแปลนและรายละเอียดที่ ทต.
กําหนดพรอมติดตั้งป:าย 1 ป:าย

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่ 3

หนวย

พ.ศ. 2559

พ.ศ.2560

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

