
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปดว้ยความสะดวก
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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

1 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่1
 บ้านพุทรา                         
 จุดด าเนินการที ่1   (ต่อ
ของเดิม)  บ้านนายพูน   ต่วนพิ
มาย                                
จุดด าเนินการที ่2   จุดเชื่อมต่อ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ช่วง
ถนนสายตะวันออกวัด   เชื่อม
สายบ้านนายหมั่น                
(กรณีทีย่ังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว)้

 จุดด าเนินการที ่1  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 22 
เมตร หรือพืน้ทีด่ าเนินการไม่
น้อยกว่า 66 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ก าหนด
  จุดด าเนินการที ่2 ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร พืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อย
กว่า 36 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ก าหนด

80,000 หมู่ที ่1  
บ้านพุทรา

กองช่าง

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีทีย่ังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว้หรือไดก่้อหน้ีผูกพันไว้แล้ว
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ที่ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
 (บาท)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่   ต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปดว้ยความสะดวก
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการที่ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
 (บาท)

2 ก่อสร้างระบบระบายน้ าจากบ้าน
นายสนอง  ค้าขาย  ถึงคลองห้วย
ลึก (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที ่ 8   
บ้านหนองโสมง                
(กรณีทีย่ังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว)้

วางท่อระบายน้ า คสล. (ชนิด
อัดแรง มอก. ชั้น 3 ) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80  เมตร  
จ านวน  9  ท่อน พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จ านวน  1
  บ่อ   (ตามรูปแบบรายการ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ก าหนด)

90,000 หมู่ที ่8  
บ้านหนอง

โสมง

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปดว้ยความสะดวก
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการที่ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
 (บาท)

3 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่
13 บ้านตะปัน                      
  จุดด าเนินการที ่1   (ต่อ
ของเดิม)  สายทางหน้าส านักงาน
เทศบาลฯหลังเก่า  ถึงสามแยก
บ้านตะปันประชาสรรค์           
 จุดด าเนินการที ่2   (ต่อจาก
ของเดิม)  สายศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ถึง ถนนพิมายชุมพวง      
  (กรณีทีย่ังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว)้

 จุดด าเนินการที ่1  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  
103 เมตร  หรือพืน้ทีด่ าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางหินคลุก  
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ก าหนด
                                   
จุดด าเนินการที ่2  ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง   
4.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ยาว  8   เมตร พืน้ทีด่ าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ก าหนด

350,000 หมู่ที ่13  
บ้านตะปัน

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปดว้ยความสะดวก
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการที่ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
 (บาท)

4 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายริมทุง่  (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ที ่17   บ้านหนองคู
ประชาสรรค์                      
(กรณีทีย่ังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว)้

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 124  เมตร หรือ
พืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า  
620 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ก าหนด

400,000 หมู่ที1่7  
บ้านหนอง
คูประชา
สรรค์

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านนายประเดิม
 - บ้านนายกิ่ง   เทียนวรรณ์   
หมู่ที ่19 บ้านตะปันประชาสรรค์ 
(กรณีทีย่ังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว)้

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 23  เมตร  หรือพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  115 
ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก  รายละเอียดตามแบบรูป
รายการเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่ก าหนด

90,000 หมู่ที ่19  
บ้านตะปัน

ประชา
สรรค์

กองช่าง

รวม 5   โครงการ 1,010,000
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