
๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๒ ๓๐๐,๐๐๐ กองช่าง

พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาถนน
ภายในเขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาถนน
ภายในเขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาและ
ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
เทศบาลต าบลปราณบุรี 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๒ หน้า ๕๔)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาถนนใน
เขตเทศบาลต าบลปราณบุรี 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
  ผ.๐๒ ข้อ ๑  หน้า ๕๔)

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
เทศบาลต าบลปราณบุรี

      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

รวม ๑,๘๐๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟา้
ภายในเขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๔งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓

      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

แบบ ผด. ๒

โครงการอดุหนุนกจิการไฟฟา้
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน ผ.๐๒
 ข้อ  ๓  หน้า ๕๕)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๑๕๐,๐๐๐ กองช่าง

๒ ๕๐,๐๐๐ กองช่าง

รวม ๒๐๐,๐๐๐

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

      แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ

โครงการก าจดัวัชพชืใน
แหล่งน  า (ผักตบชวา 
สาหร่าย ฯลฯ)                 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๔  หน้า ๕๕)

เพื่อจา่ยเป็นค่าก าจดัวัชพชืใน
แหล่งน  า (ผักตบชวา สาหร่าย 
ฯลฯ)

โครงการปรับปรุง/
บ ารุงรักษาเกาะกลาง/
สวนสาธารณะและสวน
สุขภาพ (แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 ผ.๐๒ ข้อ  ๗  หน้า ๕๗)

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง
บ ารุงรักษาสวนเกาะกลาง 
สวนสาธารณะและสวน
สุขภาพภายในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

      แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๔

กองช่าง
สุขาภิบาล

ศูนย์ก าจดัขยะโครงการบ ารุงรักษาศูนย์
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลูแบบครบวงจรจงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๙  หน้า ๕๘)

บ ารุงรักษาศูนย์ก าจดัขยะให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะ
รองรับขยะมูลฝอย



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๒๐๐,๐๐๐ ซอยรัฐบ ารุง ๑๘

รวม ๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด ๔,๒๐๐,๐๐๐

กองช่าง
สุขาภิบาล

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
รวบรวมและบ าบัดน  าเสีย
แบบบึงประดิษฐ์ตามแนว
พระราชด าริ      
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
  ผ.๐๒ ข้อ ๑๒ หน้า ๕๙)

บ ารุงรักษาระบบรวบรวมและ
บ าบัดน  าเสีย

แบบ ผด. ๒

      แผนงานเคหะและชุมชน   งานบ าบัดน้ าเสีย
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ๔,๙๙๖,๐๐๐ ชุมชนพลายงาม กองช่าง

๒ ๑,๙๙๖,๐๐๐ กองช่างโครงการกอ่สร้างโครงสร้าง
ระบายน  าสายหนองยิงหมี 
(ระยะที่ ๑)         
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน     
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
 ผ.๐๒ ข้อ ๗ หน้า ๑๓)

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้าง
โครงสร้างระบายน  า ความยาว
รวม ๖๐๐.๐๐ เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้าง
โครงสร้างระบายน  า ความยาว
รวม ๔๐๐.๐๐ เมตร

ชุมชนหนองยิงหมี
พฒันา

โครงการกอ่สร้างโครงสร้าง
ระบายน  า สายพลายงาม 
ระยะที่ ๓            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๗๒ หน้า ๘๔)

แบบ ผด. ๒

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ ๓๕๒,๐๐๐ กองช่าง

๔ ๒๘๐,๐๐๐ กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.พร้อมโครงสร้าง
ระบายน  า สายรัฐบ ารุง ๑๒ 
แยกซ้าย (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕ 
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๓ หน้า ๑๖)

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการกอ่สร้างถนน       
ค.ส.ล.พร้อมโครงสร้าง
ระบายน  า สายบ้านนาย
สมเกยีรติ (แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕ 
ผ.๐๒  ข้อ ๑๒ หน้า ๑๖)

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว
 ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมโครงสร้าง
ระบายน  าความยาวรวม 
๖๒.๐๐ เมตร

เพื่อจา่ยเป้นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๔๓.๐๐ เมตร หนาเฉล่ียน 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมโครงสร้าง
ระบายน  าความยาวรวม 
๔๓.๐๐ เมตร

ชุมชนบ้านต าหรุ
สามัคคี

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

ชุมชนบ้านต าหรุ
สามัคคี



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ ๔,๘๒๗,๐๐๐ ฃุมชนพลายงาม กองช่าง

๖ ๑,๕๒๗,๐๐๐ กองช่างโครงการกอ่สร้างถนน        
ค.ส.ล.พร้อมโครงระบายน  า  
 สายหลังหมู่บ้านเอื ออาทร 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน      
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๗)

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมรางวีกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๘๒.๐๐ เมตร 
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
๒,๙๑๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อม
โครงสร้างระบายน  าความยาว
รวม ๕๘๒.๐๐ เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมรางวีกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
๗๐๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อม
โครงสร้างระบายน  าความยาว
รวม ๒๗๐.๐๐ เมตร

ชุมขนซอยนายหริด
พฒันา

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๔หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
 พร้อมโครงสร้างระบายน  า 
สายพลายงาม (แยก VIP)    
  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน       
  ผ.๐๒ ข้อ ๘๙ หน้า ๙๐)

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ ๓๒๐,๐๐๐ กองช่าง

๘ ๒๘๗,๐๐๐ กองช่างโครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
 สายรัฐบ ารุง ๑๘ แยกขวา ๓
 ท้ายซอย (โรงงาน
เฟอร์นิเจอร์)    
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน      
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
 ผ.๐๒ ข้อ ๖ หน้า ๑๓)

ชุมชนบ้านต าหรุ
สามัคคี

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ 
ตารางเมตร

ชุมชนต าหรุอาสา
พฒันา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. ๒

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว
 ๒๐.๐๐ เมตร และกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ท่อระบายน  าความยาวรวม 
๔๙.๐๐ เมตร

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
 พร้อมโครงสร้างระบายน  า 
สายรัฐบ ารุง ๗ (ก านันซู่)    
แยกขวา ๓                    
(บ้านนายสายัณต์)  
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๗๕ หน้า ๘๕)



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙ ๗๔,๐๐๐ กองช่าง

๑๐ ๔๐๖,๐๐๐ ชุมชนหนองแกเจริญ กองช่าง

แบบ ผด. ๒

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
 พร้อมโครงสร้างระบายน  า 
สายหนองแก ๕   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๘๔ หน้า ๘๘)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
 สายรัฐบ ารุง ๗ แยกขวา    
ซอยสายน  าเขียว ท้ายซอย   
  (แผนพัฒนาท้องถ่ิน     
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
 ผ.๐๒ ข้อ ๒ หน้า ๑๑)

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
 ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ 
ตารางเมตร

ชุมชนบ้านเขา   
น้อยล่าง

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว
 ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉี่ย ๐.๑๕
 เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมโครงสร้างระบาย
น  าความยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๑ ๘๕๑,๐๐๐ กองช่าง

๑๒ ๓๓๙,๐๐๐ กองช่าง

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการกอ่สร้างถนน        
ค.ส.ล.สายรัฐบ ารุง ๑๘   
(ทางไปบ้านสวนริมเมืองแยก
ซ้าย)                            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๘๒ หน้า ๘๘)

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
 สายวัดแหลมเจา้สัว          
(แยกขวากอ่นเข้าวัด)        
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๘๕ หน้า ๘๙)

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว
 ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ 
ตารางเมตร

ชุมชนบ้านปลายน  า

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
 ๑๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ 
ตารางเมตร

ชุมชนบ้านต าหรุ
สามัคคี



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๓ ๕๗๑,๐๐๐ กองช่าง

๑๔ ๑,๓๙๕,๐๐๐ กองช่าง

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุง ถนน     
สายปลายน  า ๖        
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน    
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
 ผ.๐๒ ข้อ ๑ หน้า ๑๑)

โครงการปรับปรุงถนน    
พร้อมโครงสร้างระบายน  า   
 สายรัฐบ ารุง ๓            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน          
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
 ผ.๐๒ ข้อ ๑๕ หน้า ๑๗)

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
 ๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉี่ย ๐.๑๕
 เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมโครงสร้างระบาย
น  าความยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร

ชุมชนบ้านเขาน้อย
บน

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. พร้อมรางวี กว้าง ๕.๕๐
 เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐
 เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๗.๐๐
 เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
๘๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
โครงสร้างระบายน  าความยาว
รวม ๒๘๔.๐๐ เมตร

ชุมชนบ้านเขาน้อย
กลาง



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๕ ๔,๙๕๒,๐๐๐ กองช่าง

๑๖ ๒,๔๓๐,๐๐๐ ชุมชนพลายงาม กองช่าง

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว
 ๖๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๒.๐๐
 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างระบายน  า จ านวน 
๑๕ ชุด

โครงการปรับปรุงถนน      
ค.ส.ล.  พร้อมโครงสร้าง
ระบายน  า สายเทศบาล ๑๓  
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๗๓ หน้า ๘๕)

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๓๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๔.๐๐
 ตารางเมตร พร้อมโครงสร้าง
ระบายน  า ความยาวรวม 
๓๑๖.๐๐ เมตร

ชุมชนบ้านต าหรุ
สามัคคี

โครงการปรับปรุงถนน       
ค.ส.ล.พร้อมโครงสร้าง
ระบายน  า สายพลายงาม 
แยกขวา (ตรงข้ามซอยพลาย
งาม ๑๑)             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ผ.๐๒ ข้อ ๘๐ หน้า ๘๗)

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๗ ๑,๕๑๕,๐๐๐ กองช่าง

๑๘ ๑,๖๖๒,๐๐๐ ชุมชนเมืองเกา่ กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน       
ค.ส.ล. สายหนองยิงหมี ๖
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๗๘ หน้า ๘๖)

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน
แอสพลัท์ติก พร้อมรางวี      
ค.ส.ล. ถนนแอสฟลัท์ติก กว้าง
 ๖.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ 
เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร 
หรือคิดเป็นพื นที่แอสพลัท์ติก
ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตาราง
เมตร รางวีความยาวรวม 
๒๖๐.๐๐ เมตร พร้อม
โครงสร้างระบายน  าความยาว
รวม ๑๔๐.๐๐ เมตร

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการปรับปรุงถนน    
พร้อมโครงสร้างระบายน  า 
สายรัฐบ ารุง ๓๓   
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน          
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
 ผ.๐๒ ข้อ ๔ หน้า ๑๒)

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว
 ๒๒๙.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๔ 
ตารางเมตร

ชุมชนหนองยิงหมี
พฒันา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๙ ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๒๐ ๘๒๕,๐๐๐ ชุมชนหนองแกเจริญ กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ ผด. ๒

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ
ที่

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน
แอสพลัท์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร
 ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่แอสฟลัท์ติกไม่น้อย
กว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร

ชุมชนหนองแกเจริญ

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน 
แอสฟลัท์ติก กว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ยาว ๓๐.๐๐ เมตรกว้าง 
๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ 
เมตร กว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว 
๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่
แอสฟลัท์ติก ไม่น้อยกว่า 
๑,๘๔๓.๐๐ ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนน      
สายโครงการปิยะพร ๑      
ซอย ๑๐             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน    
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
ผ.๐๒ ข้อ ๑๐ หน้า ๑๕)

โครงการปรับปรุงถนน      
สายโครงการปิยะพร ๑      
ซอย ๑๒             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน    
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
ผ.๐๒ ข้อ ๑๑ หน้า ๑๕)



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๑ ๘๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๒๒ ๕๐๐,๐๐๐ ชุมชนหนองแกจริญ กองช่างโครงการปรับปรุงถนน      
สายโครงการปิยะพร ๑      
ซอย ๘            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน    
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
ผ.๐๒ ข้อ ๙ หน้า ๑๔)

ชุมชนหนองแกเจริญ

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน 
แอสฟลัท์ติก กว้าง ๕.๕๐ เมตร
 ยาว ๒๐.๐๐ เมตร กว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๙.๐๐ 
เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร 
หรือคิดเป็นพื นที่แอสฟลัท์ติก 
ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๔.๐๐ ตาราง
เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน
แอสฟลัท์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร
 ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่แอสฟลัท์ติก ไม่น้อย
กว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนน      
สายโครงการปิยะพร ๑      
ซอย ๖             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน    
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
ผ.๐๒ ข้อ ๘ หน้า ๑๔)



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๓ ๑,๓๘๕,๐๐๐ ชุมชนเมืองเกา่ กองช่าง

๒๔ ๑,๙๙๓,๐๐๐ ชุมชมพลายงาม กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน     
สายรัฐบ ารุง (ศาลเจา้พอ่ต้น
กร่าง-รัฐบ ารุง ๓๓)     
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน     
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ ๕            
ผ.๐๒ ข้อ ๓ หน้า ๑๒)

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน
แอสฟลัท์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร
 ยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่แอสฟลัท์ติก ไม่น้อย
กว่า ๒,๐๒๒.๐๐ ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนนปลายน  า
 (แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๘๖ หน้า ๘๙)

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน
แอสฟลัท์ติก กว้าง ๘.๐๐ เมตร
 ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่แอสฟลัท์ติก ไม่น้อย
กว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๕ ๑,๙๔๖,๐๐๐ กองช่าง

๒๖ ๑,๙๙๙,๐๐๐ กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน สาย
เทศบาล ๑๗     
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๘๗ หน้า ๘๙)

โครงการปรับปรุงถนน      
สายรัฐบ ารุงตัดใหม่ ๘      
แยกขวา             
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๘๘ หน้า ๙๐)

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.  กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
 ๕๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐.๐๐
 ตารางเมตร

แบบ ผด. ๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชุมชนนาพะเนียด

ชุมชนซอยนายหริด
พฒันา

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนน
แอสฟลัท์ติก กว้าง ๗.๐๐ เมตร
 ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื นที่แอสฟลัท์ติก ไม่น้อย
กว่า ๔,๓๙๕.๐๐ ตารางเมตร

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน



๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๗ ๑,๔๔๗,๐๐๐ กองช่าง

๒๘ ๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

รวม ๔๐,๖๗๕,๐๐๐
รวมทั้งหมด ๔๔,๘๗๕,๐๐๐

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผด. ๒

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงพื นที่
อาคารส่วนจอดรถ พื นที่ไม่
น้อยกว่า ๙๘๘.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
ปราณบุรี            
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน         
 ผ.๐๒ ข้อ ๘๑ หน้า ๘๗)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการอดุหนุนกจิการ
ประปา                 
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน        
ผ.๐๒ ข้อ ๑๐๕ หน้า ๙๕)

เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาลต าบล
ปราณบุรี

ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปราณบุรี

เทศบาลต าบล
ปราณบุรี



รวม








































