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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ก่อสร้างถนน คสล.จากวดัโคกไม้แดง ก่อสร้างถนน คสล.จากวดัโคกไม้แดง-หนองไผ่ 147,000     หมู่ที่ 1 กองช่าง

 -หนองไผ่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 65 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 265 ตร.ม. ป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

2 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนาย ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายแลง ใสสด      267,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

แลง ใสสดศรี หมู่ที่ 2 ศรี  หมู่ที่ 2 ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 155

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยวา่ 465 ตร.ม. ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

3 ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านโคก ก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านโคก -บ้าน      427,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

 -บ้านนายนุกูล  เดชวารี หมู่ที่ 4 นายนุกูล เดชวารี  หมู่ที่ 4 ขนาดกวา้ง 4 ม.

ยาว 200 เมตรมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่800 

ตร.ม. ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้าน ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนางสงวน 160,000     หมู่ที่ 4 กองช่าง
นางสงวน  เสือมัจฉา หมู่ที่ 4 เสือมัจฉา  หมู่ที่ 4 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว

75 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 300 ตร.ม. ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

5 วางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจร บริเวณ     288,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

บริเวณบ้านนายสมศักด์ิ เคลือบบุตร บ้านนายสมศักด์ิ  เคลือบบุตร หมู่ที่ 1 ขนาด

หมู่ที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 120
เมตร ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

6 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองล าจังหันก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองล าจังหัน-ไร่นาย      160,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
 -ไร่นายธติิวชัร์ พรพีระสกุล หมุ่ที่ 2 ธติิวชัร์ พรพีระสกุล หมู่ที่ 2 ขนาดกวา้ง 4 ม.

ยาว 1080 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 4320 ตร.ม. ป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

7 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองล าจังหันก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองล าจังหัน-บริเวณ 256,000     หมู่ที่ 3 กองช่าง
 -บริเวณไร่นางสาวเนียรนภา รุ่งพิรุณ ไร่นางสาวเนียรนภา รุ่งพิรุณ หมู่ที่ 3 ขนาด
หมู่ที่ 3 กวา้ง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉล่ีย

0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่ 1075 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

8 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางสุภา ดวง      105,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

สุภา ดวงมาเกิด หมู่ที่ 3 มาเกิด หมู่ที่ 3 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 50
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 200 ตร.ม. ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางละม่อม ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางละม่อม พัลวนั-      213,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

พัลวนั-บ้านนางละม่อม ค าศรี หมู่ที่ 4บ้านนางละม่อม ค าศรี หมู่ที่ 4 ขนาดกวา้ง

4 เมตร ยาว100 เมตรหนาเฉล่ีย0.15 เมตร

ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 400
ตร.ม. ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

10 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บริเวณคลอง ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บริเวณคลองล าจังหัน 500,000     หมู่ที่ 5 กองช่าง

ล าจังหัน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 ขนาดกวา้ง 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร
สูง 2.40 เมตร มีประตูน้ า 2 ช่อง ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที5่ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที่ 5 บริเวณ      135,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนางส ารวย ปานเขมา ซอยบ้านนางส ารวย ปานเขมา ขนาดกวา้ง

 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

ม. ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 227.50

ตร.ม. ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
12 วางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจร จาก   1,850,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

จากถนนลาดยาง-สะพานบ่อโพธิ์ ถนนลาดยาง-สะพานบ่อโพธิ ์หมู่ที่ 6 ขนาด

หมู่ที่ 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมต ยาว 61 เมตร
ขยายผิวจราจรข้างละ 1 เมตร ยาว 780 ม.

ป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

13 ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายประปาก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายประปา 21,000       หมู่ที่ 7 กองช่าง
(กม.2) บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7  (กม.2) บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7 วางท่อพีวซีี

ท่อประปา ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
300 เมตร 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน จากบ้าน      272,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
จากบ้านสวนนายทองสุข ใจกล้า- สวนนายทองสุข ใจกล้า-สวนนางหนู จินพละ
สวนนางหนู จินพละ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 350 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่ 1400 เมตร ป้ายโครงการจ านวน1 ป้าย

15 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางผัน ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางผัน จ าลอง        83,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

จ าลองเพ็ง หมู่ที่ 7 เพ็ง หมู่ที่ 7 ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 50 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 150 ตร.ม. 

แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

16 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน จากบ้าน 148,000     หมู่ที่ 7 กองช่าง
จากบ้านนางนิตยา จินพละ-บ้านนาย นางนิตยา จินพละ-บ้านนายเลียน จิตเจริญ
เลียน จิตเจริญ  หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 70 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่280ตร.ม.ป้ายโครงการ1ป้าย

17 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนาย ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายวชัระ      384,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

วชัระ  บุตรสืบสาย หมู่ที่ 8 บุตรสืบสาย หมู่ที่ 8 ขนาดกวา้ง 4 เมตร
ยาว 180 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มี

ไหล่ทาง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 720 ตร.ม.
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

18 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ที่ 9      266,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

ท่ี 9 บริเวณซอยบ้านนายประเทือง บริเวณซอยบ้านนายประเทือง เจียมสกุล

เจียมสกุล ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา

เฉล่ีย0.15ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่500ตร.ม.

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

19 ขยายเขตระบบประปา จากประปา ขยายเขตระบบประปา จากประปาบ้านโคก 41,000       หมู่ที่ 9 กองช่าง

บ้านโคกจบก-บ้านนายสุริยา มีเอี่ยม จบก-บ้านนายสุริยา มีเอี่ยมศิลป์ หมู่ที่ 9
ศิลป์ หมู่ที่ 9 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ยาว 342 เมตร ป้ายโครงการ

 1 ป้าย
20 วางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจร บริเวณ     271,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

บริเวณบ้านนายรบ สมิงรัมย์ หมู่ที่10บ้านนายรบ สมิงรัมย์ หมู่ที่ 10 ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.60 ม.ยาว 104 ม.ขยายผิวจราจร

กวา้งข้างละ 1.20 ม.บ่อพัก 8 บ่อ ป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย
21 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง- ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง-บ้านนาย 100,000     หมู่ที่ 11 กองช่าง

บ้านนายสุวรรณ  แก่นสุข หมู่ที่ 11 สุวรรณ  แก่นสุข หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง 3.5ม.

ยาว 55 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง

มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 192.50 ม. ป้าย
โครงการ 1 ป้าย

แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

22 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองส่งน้ า- ก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองส่งน้ า-บริเวณนา 137,000     หมู่ที่ 11 กองช่าง

บริเวณนานางสมศรี จันขุน หมู่ที่11 นางสมศรี  จันขุน หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง3-4

เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

ป้ายโครงการ 1 ป้าย
23 ขยายเขตระบบประปาบ้านโคกตาด้วงขยายเขตระบบประปาบ้านโคกตาด้วง หมู่ที่      170,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

หมู่ที่ 11 11 ขนาดท่อ 2 นิ้ว ยาว 1600 เมตร

ป้ายโครงการ 1 ป้าย
24 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอ าพลก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอ าพล จานิกร 94,000       หมู่ที่ 12 กองช่าง

จานิกร-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 12  -ถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 ขนาดกวา้ง 3 เมตร
ยาว 59 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง  

แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

25 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนาย ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายกวย ยศดี 117,000     หมู่ที่ 12 กองช่าง

กวย  ยศดี  หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12 ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 55 ม. หนา

เฉล่ีย 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ใช้สอยไม่

น้อยกวา่ 220 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
26 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณไร่นางเดือนก่อสร้างถนน คสล.บริเวณไร่นางเดือน สวน      384,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

สวนพฤกษา  หมู่ที่ 12 พฤกษา หมู่ที่ 12 ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 180

ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทาง  พื้นที่ใช้สอย

ไม่น้อยกวา่ 720 ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
27 วางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจร บริเวณ 310,000     หมู่ที่ 12 กองช่าง

บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 ม. ยาว 115 ม. พร้อมขยายผิว
จราจรกวา้งข้างละ 1 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

28 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางจรรยาก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางจรรยา บุญ 41,000       หมู่ที่ 13 กองช่าง

บุญเลิศ  หมู่ที่ 13 เลิศ  หมู่ที่ 13 ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 26

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 78 ตร.ม.ป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย
29 ปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบ(ท่อประปา) ปรับปรุงระบบส่งน้ าดิบ (ท่อประปา) จากสระ        68,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง

จากสระหนองปรือ-โรงกรองน้ า หนองปรือ-โรงกรองน้ า หมู่ที่ 13 ขนาดท่อ

หมู่ที่ 13 3 นิ้ว ยาว 400 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย

30 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองส่งน้ า-ไร่ ก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองส่งน้ า-ไร่นายสติ 320,000     หมู่ที่ 13 กองช่าง

นายสติ บุญมามอญ  หมู่ที่ 13 บุญมามอญ  หมู่ที่ 13 ขนาดกวา้ง 5 เมตร
ยาว 570 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

31 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนานายล้วน ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนานายล้วน อ าพรรัมย์ 89,000       หมู่ที่ 13 กองช่าง
อ าพรรัมย์ หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 13 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 160 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่
640 ตร.ม. 

32 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนลาดยาง- ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนลาดยาง-หาด      156,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง
หาดทรายขาว (ซอย15) หมู่ที่ 14 ทรายขาว (ซอย15) หมู่ที่ 14 ขนาดกวา้ง

4 เมตร ยาว 1430 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 5720 เมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย

33 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนลาดยาง- ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนลาดยาง-ไร่ ส. 41,000       หมู่ที่ 14 กองช่าง
ไร่ ส.เจริญพร หมู่ที่ 14 เจริญพร หมู่ที่ 14 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว

150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร พื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกวา่ 750 ตร.ม.

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

34 ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณไร่นาย ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณไร่นายนรเศษฐ 488,000     หมู่ที่ 14 กองช่าง
นรเศษฐ  สุทธธิรรมานันท์ หมู่ที่ 14 สุทธธิรรมานันท์  หมู่ที่ 14 ขนาดกวา้ง 5 ม.

ยาว 540 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยก่วา 2700 เมตร ป้าย
โครงการ 1 ป้าย

35 วางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจร จาก      500,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง
จากบริเวณบ้านนายนราศักด์ิ นาหวา่นบริเวณบ้านนายนราศักด์ิ นาหวา่น-ส านักสงฆ์
 -ส านักสงฆห์าดทรายขาว หมู่ที่ 14 หาดทรายขาว หมู่ที่ 14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลาง 0.60 เมตร ยาว 220 เมตร ขยายผิว
จราจรกวา้งข้างละ 1 เมตร ป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ่ิมเตมิ) ครั้งที่ 2/2565

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
































































































































































