
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก 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 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน     
นายหมั่น หมู่ที ่1 บ้านพุทรา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.     
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 170 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 510 
ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก

350,000   หมู่ที ่1  
บ้านพุทรา

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน
หน้า (ต่อจากเดิม) บ้านนายชูชัย     
หะริตา หมู่ที ่3 บ้านช่องโค

ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล.      
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 125 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 625 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

350,000     หมู่ที ่3    
 บ้านช่องโค

กองช่าง

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ  

     (บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ  

     (บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 ก่อสร้างระบบระบายน้้า สายธรรมา
 พิทักษ์  สามแยกบ้านนายโต๊ะ 
สายอาภรณ์  หมู่ที ่4 บ้านรังกาใหญ่

ปริมาณงาน                             
1) ก่อสร้างรางระบายน้้า ปากรางกว้าง
ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.125 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 103 เมตร    
พร้อมฝาปิดราง 
2) วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ้านวน 
18 ท่อน

350,000    หมู่ที ่ 4   
 บ้านรังกาใหญ่

กองช่าง

4 ก่อสร้างระบบระบายน้้า ค.ส.ล.  
สายสามแยกหนองมะค่า -  บ้านนาง
อ้านวย  ค้าขาย  หมู่ที ่6  บ้าน
หนองน้้ากิน

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร 
จ้านวน 97 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
ค.ส.ล. จ้านวน 13 จุด

350,000     หมู่ที ่6   
บ้านหนอง 

น้้ากิน

กองช่าง

5 วางท่อระบายน้้า คสล.สายหน้าบ้าน
นายบัญญัติ สืบค้า  - แยกหมู่ที ่4  
ตลาดจอแจ   หมู่ที ่8 บ้านหนองโสมง

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ้านวน 97 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
ค.ส.ล. จ้านวน 12 จุด

350,000   หมู่ที ่8 
บ้านหนอง

โสมง

กองช่าง
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ  

     (บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6 ปรับปรุงถนนเสริมดิน สายบ้านนาย
ยงยุทธ พิณพิมาย หมู่ที ่5 บ้านตะปัน

ปริมาณงาน เสริมดินกว้าง 4 เมตร ยาว
 170 เมตร สูงเฉล่ีย 1 เมตร

74,000    หมู่ที ่5  
บ้านตะปัน

กองช่าง

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองโทน 
หมู่ที ่5 บ้านตะปัน

ปริมาณงาน ตามแบบรูปรายการที่
เทศบาลก้าหนด

180,000   หมู่ที ่5  
บ้านตะปัน

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตประปา สายส่ีแยก
ปัม๊น้้ามัน - บ้านลุงพันธ์ 
หมู่ที ่5 บ้านตะปัน

ตามแบบรูปรายการทีก่ารประปาส่วน
ภูมิภาคก้านด

378,731 ในเขตต้าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

9 ก่อสร้างรางระบายน้้า สายบ้าน    
นายเกษม  ต้ังทรัพย์  หมู่ที ่9 
บ้านพุทรา

ปริมาณงาน   1) ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.125 เมตร ลึก
ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 150 เมตร พร้อมฝาปิดราง ค.
ส.ล. ไม่น้อยกว่า 300 ฝา                 
         2) ปิดฝารางระบายน้้าเดิมโดย
ใช้แผ่นพืน้ส้าเร็จรูป พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  
31  ตารางเมตร

350,000 หมู่ที ่9 บ้าน
พุทราก้าวหน้า

กองช่าง
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ  

     (บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายส่ีแยก     
ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที ่10 บ้านนิคมพัฒนา

ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.        
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 125 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 625 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
และรับโค้งหินคลุก

350,000   หมู่ที ่10 
บ้านนิคม
พัฒนา

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน คสล.  ซอย 4  (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ที ่11 บ้านนิคม
สามัคคี

 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.    
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว  155 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 620 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

350,000   หมู่ที ่11  
บ้านนิคม
สามัคคี

กองช่าง

12 ก่อสร้างวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อ
พักสาย บ้านนายประจวบ ปืนพิมาย 
 - บ้านนางระเบียบ  แขมพิมาย หมู่ที่
 13 บ้านตะปัน

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ้านวน 90 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
ค.ส.ล. จ้านวน 9 จุด

350,000   หมู่ที ่13 
บ้านตะปัน
ตะวันออก

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนน คสล. สายบุญยืน
พัฒนาหมู่ที ่14 บ้านพุทราพัฒนา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.     
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 155 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 620 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

350,000    หมู่ที ่14  
บ้านพุทรา

พัฒนา

กองช่าง
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ  

     (บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

14 ก่อสร้างรางระบายน้้าสายจากหน้า
ศูนย์เรียนรู้ หมูที ่15 -หน้าวัดตะปัน 
หมู่ที ่15  บ้านตะปันสามัคคี

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ้านวน 88 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
ค.ส.ล. จ้านวน 10 จุด

350,000   หมู่ที ่15 
บ้านตะปัน

สามัคคี

กองช่าง

15 วางท่อระบายน้้า คสล. สายจาก   
กอไผ่-บ้านนายสมัคร เพชรเงิน
หมู่ที ่16  บ้านสามัคคี

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ้านวน 53 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
ค.ส.ล. จ้านวน 5 จุด

170,000  หมู่ที ่16 
บ้านสามัคคี

กองช่าง

16 วางท่อระบายน้้า คสล. สายบ้าน  
นางชิน หาดทราย -บ้านนายประทีป  
ผ่องพรรณ์  หมู่ที ่16 บ้านสามัคคี

ปริมาณงาน                              
1)ร้ือท่อระบายน้้าเดิม จ้านวน 57 ท่อน
2)วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ้านวน 45 ท่อน  พร้อมก่อสร้าง      
บ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 4 จุด

180,000  หมู่ที ่16 
บ้านสามัคคี

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน 
หมู่ที ่17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.     
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว  125 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 625 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

350,000  หมู่ที ่17 
บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

กองช่าง
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ  

     (บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

18 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแอ็ด
 แววไว - สระน้้าหนองโสมง (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ที ่18 บ้านหนองโสมง
พัฒนา

ปริมาณงาน 1) ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 89 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีผิ่วจราจรไม่
น้อยกว่า 445 ตร.ม.  2) ขยายผิว
จราจร คสล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีผิ่ว
จราจรไม่น้อยกว่า 45.00 ตร.ม. 3) 
ก่อสร้างหูช้าง คสล. หนา 0.15 เมตร 
หรือพิน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 12.80 
ตร.ม.

295,000   หมู่ที ่18   
บ้านหนอง
โสมงพัฒนา

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ประเดิม บุญแต่ง-บ้านนายบุญทัน 
ทองละมุน  หมู่ที ่19  บ้านตะปัน
ประชาสรรค์

ปริมาณงาน 1)เสริมดิน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนา 0.20 เมตร 
2) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 
275 ตารางเมตร

180,000   หมู่ที ่19 
บ้านตะปัน

ประชาสรรค์

กองช่าง
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ  

     (บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

20 วางท่อระบายน้้า สายบ้าน         
นายส้าราญ ปัญญา-หมู่ที ่13     
บ้านนายประจวบ  ปืนพิมาย  หมู่ที ่
19  บ้านตะปันประชาสรรค์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จ้านวน 40 ท่อน  พร้อมก่อสร้าง     
บ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน 4 จุด

170,000   หมู่ที ่19  
บ้านตะปัน

ประชาสรรค์

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนน คสล. สายก้องเจริญ 
หมู่ที ่20  บ้านหนองไทร

ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล.       
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ยาว 150 เมตร  พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดิน
และหินคลุก

350,000     หมู่ที ่20  
  บ้านหนอง

ไทร

กองช่าง

22 โครงการถนนเพือ่การเกษตร ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนเพือ่ใช้ใน
การเกษตร ในเขตให้บริการ

100,000 ในเขตต้าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

23 โครงการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ถนนและรางระบายน้้า

ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนและราง
ระบายน้้า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ใน
เขตให้บริการ

800,000 ในเขตต้าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

24 โครงการหลังฝนถนนดี ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลังฤดูฝนให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน ในเขตให้บริการ

300,000 ในเขตต้าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ  

     (บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

25 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในต้าบลรัง
กาใหญ่

ปริมาณงาน ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
จ้านวน 20 หมู่บ้าน

400,000 ในเขตต้าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

26 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต
ต้าบลรังกาใหญ่

ปริมาณงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตต้าบลรังกาใหญ่

200,000 ในเขตต้าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

รวม 26 7,977,731
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