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แบบ ผด.02

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก 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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. พร้อมฝำปิด  - ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-0.40 เมตร ยำว 119.00 เมตร 233,000       หมู่ท่ี 8 กองช่ำง
(สำยจำกร้ำนค้ำกองทุนหมู่บ้ำน - บ้ำนนำยบุญมำ)  - พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำร ฯ  จ ำนวน  1 ป้ำย
 หมู่ท่ี 8

2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. พร้อมฝำปิด  - ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-0.40 เมตร ยำว 252.00 เมตร 324,000       หมู่ท่ี 9 กองช่ำง
(สำยศำลตำปู่ - ถนนลำดยำง) หมู่ท่ี 9  - พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรฯ จ ำนวน 1 ป้ำย

3 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete  - ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 202 เมตร หนำ 0.04 เมตร 284,000       หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

 (สำยหน้ำวัดสัมพันธมิตร - ล ำห้วยหลัว) หมู่ท่ี 5  หรือมีพื นท่ีปูยำงไม่น้อยกว่ำ 808.00 ตร.ม.
 - พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรฯ จ ำนวน 1 ป้ำย

4 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรห้องครัว  - ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร   78,000         อบต.บุ่งคล้ำ กองช่ำง

หรือมีพื นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 72.00 ตร.ม.
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สถำนท่ี
ด ำเนินกำ

ร

ส่วนท่ี 2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

โครงกำร/กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบประมำณ



แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน
ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 162.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 357,000       หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

(สำยจำกถนนลำดยำง - ล ำห้วยหลัว) หมู่ท่ี 4 หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 648 ตร.ม.

พร้อมลูกรังไหล่ทำงและติดตั งป้ำยโครงกำรฯ จ ำนวน 1 ป้ำย

6 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 177.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 400,000       หมู่ท่ี 12 กองช่ำง

(สำยจำกบ้ำนนำยสุรพล ยิ มเสง่ียม - ทำงลำดยำง) หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 708.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
 หมู่ท่ี 12  - เสริมดินไหล่ทำง ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 153.00 เมตร

หนำเฉล่ีย 1.20 เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 183.00 ลบ.ม.

 - พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรฯ  จ ำนวน 1 ป้ำย

7 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 44.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร   76,000         หมู่ท่ี 9 กองช่ำง

(สำยนำนำงค ำเขียน ใจปิติ - ไร่นำงอภัยมณี) หมู่ท่ี 9 หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 132.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
 - เสริมดินรองพื นทำง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 44.00 เมตร
หนำ 0.50 เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 66.00 ลบ.ม.

8 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 78.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร 167,000       หมู่ท่ี 7 กองช่ำง
(สำยนำนำงประนอม - ล ำห้วยหลัว) หมู่ท่ี 7 หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 312 ตร.ม.  

พร้อมลูกรังไหล่ทำงและติดตั งป้ำยโครงกำรฯ จ ำนวน 1 ป้ำย

9 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วงท่ี 1 ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 127.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 400,000       หมู่ท่ี 11 กองช่ำง
(สำยโนนหินแห่ - หนองสัมพันธ์) จ ำนวน 2 ช่วง หมู่ท่ี 11  - ช่วงท่ี 2 ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 19.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร

หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 730.00 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรฯ จ ำนวน 1 ป้ำย

10 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 78.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 167,000       หมู่ท่ี 6 กองช่ำง
(สำยบ้ำนนำงใกล้รุ่ง แก้วชัยภูมิ - หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 312 ตร.ม. 
 บ้ำนนำงอ้ม พงษ์สมบูรณ์) หมู่ท่ี 8 พร้อมลูกรังไหล่ทำงและติดตั งป้ำยโครงกำรฯ จ ำนวน 1 ป้ำย

9

สถำนท่ี
ด ำเนินกำ

ร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



แบบ ผด.02
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 37,000         หมู่ท่ี 5 กองช่ำง
(สำยบ้ำนนำยบุญกอง-บ้ำนนำยแซว) หมู่ท่ี 5  หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 66.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง

 - เสริมลูกรังรองพื นทำง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร
 หนำ 0.10 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 6.60 ตร.ม.

12 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 54.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร 89,000         หมู่ท่ี 3 กองช่ำง
(สำยบ้ำนนำยหนูคิด - บ้ำนนำงรุ่งทิพย์ ใจสบำย) หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 162.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทำง
 หมู่ท่ี 3

13 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 36.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 78,000         หมู่ท่ี 2 กองช่ำง
(สำยหน้ำวัดสัมพันธมิตร - บ้ำนนำงสำยบัว) หมู่ท่ี 5  หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 144.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทำง

14 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 182.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 399,000       หมู่ท่ี 10 กองช่ำง

 (สำยนำนำงสุนีย์ ชูสกุล - หนองระเริง) หมู่ท่ี 10 หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 728.00 ตร.ม.

พร้อมลูกรังไหล่ทำงและติดตั งป้ำยโครงกำรฯ  จ ำนวน 1 ป้ำย

15 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 141.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร 310,000       หมู่ท่ี 3 กองช่ำง

(สำยบ้ำนนำงพิมพ์ทอง - บ้ำนนำงกิติมำ สุขส ำรำญ)  หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 564.00 ตร.ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทำง

 หมู่ท่ี 3 และติดตั งป้ำยโครงกำรฯ จ ำนวน 1 ป้ำย

16 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังทำงเพ่ือกำรเกษตร  - ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 610.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร 43,000         หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

(สำยนำนำงสุวจิตร วงษ์นรำ - ถนน คสล.บ้ำนนำยพิชิต) หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 183.00 ลบ.ม.

 หมู่ท่ี 4

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



10

แบบ ผด.02
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก 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 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังทำงเพ่ือกำรเกษตร  - ปรับปรุงเสริมดิน ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,090.00 เมตร 233,000       หมู่ท่ี 7 กองช่ำง
(สำยบ้ำนนำยบ้ำนนำยพวง จ ำเริญจิต - กองทุนหมู่บ้ำน)  หนำเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ 2,180.00 ลบ.ม.
หมู่ท่ี 7  - ปรับปรุงเสริมดินลูกรัง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,090.00 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 436.00 ลบ.ม.
และติดตั งป้ำย โครงกำรฯ จ ำนวน 1 ป้ำย

18 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังทำงเพ่ือกำรเกษตร  - ปรับปรุงเสริมดิน ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 495.00 เมตร 214,000       หมู่ท่ี 6 กองช่ำง
(สำยบ้ำนนำยสมศักด์ิ วงษ์รัตน์ - ถนนลำดยำง  หนำเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ  2,475.00 ลบ.ม.
สำย ITV) หมู่ท่ี 6  - ปรับปรุงเสริมดินลูกรัง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 495.00 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมำณดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 198.00 ลบ.ม. 
 - วำงท่อระบำย คสล. ชั น 3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
0.60 x 1.00 เมตร  จ ำนวน 14.00 ท่อน จ ำนวน 2 จุด   
พร้อมยำแนวประสำนท่อให้เรียบร้อยและติดตั งป้ำยโครงกำรฯ 
จ ำนวน 1 ป้ำย

19 โครงกำรปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphaltic Concrete  - ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 222.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร 391,000       หมู่ท่ี 1 กองช่ำง
(สำยรอบหนองตำด ำ) หมู่ท่ี 1  หรือมีพื นท่ีปูยำง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่ำ 1,110 ตร.ม.

 - พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรฯ  จ ำนวน 1 ป้ำย

20 โครงกำรปรับปรุงทำงลำดส ำหรับคนพิกำร -  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงทำงลำดส ำหรับคนพิกำร 12,000         กองช่ำง

 (ตำมแบบ อบต.บุ่งคล้ำ)   (ตำมแบบ อบต.บุ่งคล้ำ)

21 โครงกำรปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน  ำ  - ขนำดกว้ำง 1.80 เมตร สูง 1.39 เมตร พร้อมบำนเปิดปิดไม้เนื อแข็ง 8,500          หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

หนองตำด ำด้ำนทิศตะวันออก หมู่ท่ี 1  (ตำมแบบ อบต.บุ่งคล้ำ)

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



11
แบบ ผด.02

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงกำรปรับปรุงวำงท่อระบำยน  ำพร้อมบ่อพัก  - ปรับปรุงวำงท่อระบำยน  ำพร้อมบ่อพัก ขนำดกว้ำง 2.30 เมตร 208,000       หมู่ท่ี 2 กองช่ำง
(ศำลปู่ตำ) หมู่ท่ี 2 ยำว 7.30 เมตร ลึก 2.39 เมตร (ตำมแบบ อบต.บุ่งคล้ำ)

 - พร้อมติดตั งโครงกำรฯ  จ ำนวน 1 ป้ำย

23 โครงกำรล้อมลวดหนำมศูนย์เรียนรู้  - ขนำดควำมยำว 712.00 เมตร (ตำมแบบ อบต.บุ่งคล้ำ) 97,000         กองช่ำง
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริตำมหลักปรัชญำ
เศษฐกิจพอเพียง

24 โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำพร้อมบ่อพัก  - สภำพเดิมเป็นคลองส่งน  ำกว้ำงเฉล่ีย 4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 186,000       หมู่ท่ี 6 กองช่ำง
(สำยจำกศำลำกำญจนำภิเษก) บ้ำนหัวนำ หมู่ท่ี 6   ยำว 20.00 เมตร

 - ปรับปรุงวำงท่อระบำยน  ำกลม คสล.มอก.ชั น 3 เส้นผ่ำศูนย์กลำง

  1.00x1.00 เมตร จ ำนวน 26 ท่อน พร้อมบ่อพักน  ำ คสล. 

  จ ำนวน 2 บ่อ (ตำมแบบอบต.บุ่งคล้ำ ก ำหนด)

 - ขุดลอกคลองส่งปำกบน กว้ำง 2.00 เมตร ขุดลึก 1.80 เมตร ก้นคลอง

  กว้ำง 1.25 เมตร ยำว 200 เมตร เป็นปริมำตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 

  536.4 ลบ.ม.พร้อมเกล่ียปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตำมแบบ อบต.บุ่งคล้ำ 

  ก ำหนด)
 - วำงท่อระบำยน  ำกลม คสล.มอก.ชั น 3 เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 x

  1.00 เมตร จ ำนวน 2 แห่ง รวม 19 ท่อน พร้อมยำแนวประสำนท่อ

  ให้เรียบร้อย

  - ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1  ป้ำย (ตำมแบบ คพจ.)

25 โครงกำรซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน ,ถนนเช่ือม  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน,ถนนเช่ือมและถนน 600,000       ม.1-ม.12 กองช่ำง

 ถนนเพ่ือกำรเกษตร และซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง เพ่ือกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563


