
1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

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

1 กอ่สร้างถนน คสล.สายตะวันออก วัด
บ้านพทุรา  หมู่ที ่ 1 บ้านพทุรา

กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 340 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

200,000   หมู่ที ่1  
บ้านพทุรา

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ประยงค์-ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  หมู่ที ่2  
บ้านฉกาจ

กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 340 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

200,000     หมู่ที ่2   
  บ้านฉกาจ

กองช่าง

3 กอ่สร้างถนน คสล. สายกลาง (ต่อจาก
เดิม) บ้านนายชูชัย   หะริตา  หมู่ที ่3 
 บ้านช่องโค

กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 340 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 

200,000    หมู่ที ่ 3   
 บ้านช่องโค

กองช่าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ 
      (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 กอ่สร้างระบบระบายน้ า สายสามแยก
บ้านนายโต๊ะ  สายอาภรณ์  ถึงหน้าวัด
วิปัสสนารังกาใหญ่ (ต่อจากเดิม)  หมู่ที่
 4  บ้านรังกาใหญ่

1) กอ่สร้างรางระบายน้ าปากรางกว้างไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.125 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 53 เมตร พร้อมฝาปิดราง
2) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 14 ท่อน

200,000     หมู่ที ่4  
 บ้านรังกา

ใหญ่

กองช่าง

5 ปรับภูมิทัศน์รอบสระหนองโทน   หมู่ที่
 5  บ้านตะปัน

ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 180,000   หมู่ที ่5  
บ้านตะปัน

กองช่าง

6 กอ่สร้างระบบระบายน้ า  สายหน้าบ้าน
นางอญัชลี   บุญอยู่   หมู่ที ่6   บ้าน
หนองน้ ากนิ

วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 39 
ท่อน พร้อมกอ่สร้างบ่อพกั คสล. จ านวน 5
 จดุ

163,000   หมู่ที ่6 
บ้านหนอง

น้ ากนิ

กองช่าง

7 กอ่สร้างระบบระบายน้ า สายบ้านครู
สมาน - บ้านนายประคอง  เคียงพมิาย 
 (ต่อจากเดิม)  หมู่ที ่7 บ้านรังกาน้อย

 วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 56 
ท่อน พร้อมกอ่สร้างบ่อพกั คสล. จ านวน 6
 จดุ

200,000    หมู่ที ่7  
บ้านรังกา

น้อย

กองช่าง

8 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้ า สายตลาด
จอแจ  หมู่ที ่8 บ้านหนองโสมง

 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้ า ยาว 207.00 
เมตร

107,000   หมู่ที ่8  
บ้านหนอง

โสมง

กองช่าง
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

9 กอ่สร้างระบบระบายน้ า สายศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านพทุรา  หมู่ที ่9  
บ้านพทุรา

 กอ่สร้างรางระบายน้ า ปากรางกว้าไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.125 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 95 เมตร พร้อมฝาปิดราง
 คสล. จ านวนไม่น้อยกว่า 190 ฝา

200,000 หมู่ที ่9 
บ้านพทุรา

กองช่าง

10 กอ่สร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน  
ช่วงที ่ 2  ต่อจากของเดิม  หมู่ที ่10  
บ้านนิคมพฒันา

 กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก

200,000 หมู่ที ่10 
บ้านนิคม
พฒันา

กองช่าง

11 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทาง  ซอย
  4   ทางเข้าทีท่ าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่
 11 บ้านนิคมสามัคคี

กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 340 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

200,000   หมู่ที ่11  
บ้านนิคม
สามัคคี

กองช่าง

12 กอ่สร้างถนน คสล.สายมะเหล่ือมเต้ีย  
ตอนกลาง  หมู่ที ่12  บ้านหนองรัง

กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 340 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

200,000   หมู่ที ่12  
บ้านหนองรัง

กองช่าง

-8-
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13 กอ่สร้างระบบระบายน้ า สายบ้านนาย
เนียม   ทิศกระโทก - บ้านายพชิิต  
ฉายพมิาย (ต่อจากเดิม)  หมู่ที ่13 
บ้านตะปัน

 วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 47 
ท่อน พร้อมกอ่สร้างบ่อพกั คสล.จ านวน 5
 จดุ

200,000   หมู่ที ่13 
บ้านตะปัน

กองช่าง

14 กอ่สร้างถนน คสล.สายบุญยืนพฒันา  
(ต่อจากเดิม)  หมู่ที ่14 บ้านพทุรา
พฒันา

 กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 340 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

200,000    หมู่ที ่14 
 บ้านพทุรา

พฒันา

กองช่าง

15 กอ่สร้างระบบระบายน้ า สายบ้านนาง
พรทิพย์   นันตา - สระหนองโทน หมู่ที่
 15  บ้านตะปันสามัคคี

 1) กอ่สร้างรางระบายน้ าปากรางกว้างไม่
น้อยกว่า 0.40 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.125 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 53 เมตร 
พร้อมฝาปิดราง                               
   2) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.40 เมตร จ านวน 14 ท่อน

200,000   หมู่ที ่15 
บ้านตะปัน
สามัคคี

กองช่าง

16 กอ่สร้างระบบระบายน้ า คสล. สายส่ี
แยกทิศตะวันออกโรงเรียนพมิายสามัคคี
 1 -บ้านนางแช่ม   คามพมิาย  -หมู่ที ่
16   บ้านสามัคคี 1

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 59 
ท่อน พร้อมกอ่สร้างบ่อพกั คสล.จ านวน 7
 จดุ

200,000  หมู่ที ่16 
บ้านสามัคคี

 1

กองช่าง
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

17 กอ่สร้างถนน คสล.สายริมทุง่ - บ้าน
นายสมพร  หมู่ที ่17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

 กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 354 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

200,000  หมู่ที ่17 
บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

กองช่าง

18 กอ่สร้างระบบระบายน้ า สายบ้านนาย
ชัยณรงค์  ศรีชุ่ม หมู่ที ่18  บ้านหนอง
โสมงพฒันา

 วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 57 
ท่อน พร้อมกอ่สร้างบ่อพกั คสล.จ านวน 5
 จดุ

200,000   หมู่ที ่18  
 บ้านหนอง
โสมงพฒันา

กองช่าง

19 เสริมไหล่ทาง  สายบ้านนายหล่ัน  -  
บ้านนายสันธิ   นุพมิาย   หมู่ที ่19   
บ้านตะปันประชาสรรค์

 1) ไหล่ทาง คสล. กว้างเฉล่ีย 0.90 เมตร 
ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 54.90 ตารางเมตร
 2) ไหล่ทาง คสล. กว้างเฉล่ีย 0.98 เมตร 
ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 46.06 ตารางเมตร
 3) ไหล่ทาง คสล. กว้างเฉล่ีย 0.58 เมตร 
ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 48.72 ตารางเมตร มีพืน้ทีร่วม
 3 ช่วงไม่น้อยกว่า 149.68 ตารางเมตร

88,000   หมู่ที ่19 
บ้านตะปัน

ประชาสรรค์

กองช่าง

-10-
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20 กอ่สร้างถนน คสล. บ้านนายมงคล   
ซอพมิาย  -  บ้านนายสายันต์  หมู่ที ่
19   บ้านตะปันประชาสรรค์

 กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 87 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

51,000   หมู่ที ่19 
บ้านตะปัน

ประชาสรรค์

กองช่าง

21 กอ่สร้างถนน คสล. บ้านนางสมคิด   
เร่งพมิาย  หมู่ที ่19   บ้านตะปัน
ประชาสรรค์

กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 105 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก

61,000   หมู่ที ่19 
บ้านตะปัน

ประชาสรรค์

กองช่าง

22 กอ่สร้างระบบระบายน้ า  สายหนองไทร
  หมู่ที ่ 20  บ้านหนองไทร

 วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 78 ท่อน พร้อมบ่อพกั
 จ านวน 12 บ่อ คอนกรีตทับหลังท่อ หนา
 0.15 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 78 ตาราง
เมตร

200,000     หมู่ที ่20 
   บ้านหนอง

ไทร

กองช่าง

23 โครงการถนนเพือ่การเกษตร ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนเพือ่ใช้ใน
การเกษตร ในเขตให้บริการ

140,000 ในเขตต าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

24 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน
และรางระบายน้ า

ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนและรางระบายน้ า
 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ในเขตให้บริการ

200,000 ในเขตต าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง
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1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ  รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
ที่ โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

งบประมาณ 
      (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

25 โครงการหลังฝนถนนดี ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหลังฤดูฝนให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน ในเขตให้บริการ

200,000 ในเขตต าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

26 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะภายในต าบลรังกา
ใหญ่

ปริมาณงาน ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะจ านวน 
20 หมู่บ้าน

210,000 ในเขตต าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

27 ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะภายในเขต
ต าบลรังกาใหญ่

ปริมาณงาน ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ
ภายในเขตต าบลรังกาใหญ่

100,000 ในเขตต าบล
รังกาใหญ่

กองช่าง

รวม 27 4,700,000

-12-



ก.ย.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่
แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
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ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
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ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
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ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
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ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
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ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
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ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
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