
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที ่2 
บ้านชายนา

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 
บ้านชายนา จากไร่นางบุญส่ง 
ไทรงาม ถึง นานายกิตติ พูล
สวัสด์ิ กว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย
ข้างละ  0.20 เมตร ตาม
สภาพพืน้ที ่มีพืน้ทีค่อนกรีตไม่
น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย

371,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่3 
บ้านหัวเข้

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 
บ้านหัวเข้ จากไร่นายประเชิญ 
รุ่งเทีย่ง ถึงนานายเชต สีนาก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรัง ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 
0.20 เมตร ตามสภาพพืน้ที ่
มีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 
174 ตารางเมตร

99,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่4 
บ้านใหม่

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 
บ้านใหม่ จากบ้านนายอรัญ  
ภูมิพฤกษ์ ถึง บ้านนายณรงค์ 
ปิน่แก้ว กว้าง 3 เมตร ยาว 
154 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางเฉล่ีย
ข้างละ 0.20 เมตร ตาม
สภาพพืน้ที ่มีพืน้ทีค่อนกรีตไม่
น้อยกว่า 462 ตารางเมตร
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการตาม 
แบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย

241,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเชื่อม 
หมู่ที ่5 บ้านในดง

เพื่อจ่ายเปน็ ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม หมู่ที่
 5 บา้นในดง จุดที่ 1 บริเวณบา้น
นางระเบยีบ ช้างพลาย กวา้ง 4 
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
หชู้าง 5 ตารางเมตร ฝังทอ่
คอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 8 
ทอ่น     จุดที่ 2 บริเวณบา้น    
นางดารา   ล าทะแย กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหชู้าง
 5 ตารางเมตร หนิผุปรับพื้นที่หนา
เฉล่ีย 0.50 เมตร หรือปริมาณไม่
น้อยกวา่ 135 ลูกบาศก์เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางเฉล่ียข้างละ 0.20 
เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 150 ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ
ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ปา้ย

111,000

ต าบล 
บ้านในดง

1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที ่3 

บ้านหัวเข้

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 
บ้านหัวเข้ จากศาลากลาง
หมู่บ้าน ถึงไร่นายบุญเชิด    
ม่วงน้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย
ข้างละ 0.20 เมตร ตาม
สภาพพืน้ที ่มีพืน้ทีค่อนกรีตไม่
น้อยกว่า 450 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย

235,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

6 ก่อสร้างถนนหินคลุก
พร้อมฝังท่อระบายน้ า
 หมู่ที ่6 บ้านหนองค่าง

เพือ่จา่ยเป็น ค่ากอ่สร้างถนนหิน
คลุกพร้อมฝังท่อระบายน้ า หมู่ที่
 6 บ้านหนองค่าง จากถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ถงึ ไร่
นางอสุาห์ เยื่อใย  โดยท าการถม
ดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 68 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.70 เมตร ปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์
เมตร วางบ่อพกัขนาด กว้าง 
0.70 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร จ านวน 6 บ่อ
พร้อมวางท่อคอนกรีตอดัแรง
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร จ านวน 54 ท่อน ลงหิน
คลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 68 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์
เมตร ติดต้ังป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย

164,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

7 ก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน 
หมู่ที ่5 บ้านในดง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างป้าย
หมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านในดง 
บริเวณบ้านนายกลม ชวนส าราญ
 ขนาดกว้าง 3.10 เมตร สูง 2
 เมตร ป้ายหินแกรนิต 2.99 
ตารางเมตร ดินถมกว้าง 4 
เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร

71,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

8 ก่อสร้างเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่
 4 บ้านใหม่

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที ่4 บ้าน
ใหม่ จากบ้านนางผัน เมืองเงิน
 ถึง นานางจริยา ช้างน้ า กว้าง
 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.65 
เมตร พร้อมฝาปิด ติดต้ังป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐาน
จ านวน 1 ป้าย

209,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

9 ก่อสร้างเหมืองระบาย
น้ าคอนกรีตพร้อมฝา
ปิด หมู่ที ่6 บ้าน
หนองค่าง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างเหมือง
ระบายน้ าคอนกรีตพร้อมฝาปิด
 หมู่ที ่6 บ้านหนองค่าง จาก
ร้านค้านางเรียบ สุวรรณรัตน์ 
ถึง ไร่นางเก็บ เนียมเกิด กว้าง
 0.4 เมตร ยาว 98 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.65 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ฝังท่อระบายน้ าคอนกรีต
อัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 0.40 เมตร  จ านวน 35 
ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐาน 
จ านวน 1 ป้าย

253,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

10 ก่อสร้างเหมืองระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด
 หมู่ที ่5 บ้านในดง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างเหมือง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
หมู่ที ่5 บ้านในดง บริเวณที่
ท าการอบต.แห่งใหม่ กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.60 
เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
 0.15 เมตร จ านวน 135 
ตารางเมตร ฝังท่อPVC ชั้น 
8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
5 นิ้ว จ านวน 6 ท่อน ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
จ านวน 10 ท่อน พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจ านวน 1 ป้าย

430,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

11 ก่อสร้างเหมืองระบาย
น้ ารูปตัวยู หมู่ที ่1 
บ้านในดง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างเหมือง
ระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที ่1 บ้าน
ในดง จากบ้านนายสนม แย้ม
เกสร ถึง บ้านนายสุทธิพงษ์ 
เอมโอษฐ์ กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 96 เมตร หนา 0.10 
เมตร ลึก 0.65 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย

161,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

12 ก่อสร้างเหมืองระบาย
น้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด
 หมู่ที ่1 บ้านในดง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าก่อสร้างเหมือง
ระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด
 หมู่ที ่1 บ้านในดง จากศาลา
กลางหมู่บ้าน ถึง เหมือง
สาธารณะ กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 74.50 เมตร หนา 0.10
 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อม
ฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร
 จ านวน 6 ท่อนติดต้ังป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐาน 
จ านวน 1  ป้าย

241,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

13 ขุดฝังท่อระบายน้ า 
หมู่ที ่1 บ้านในดง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าขุดฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ที ่1 บ้านในดง 
 บริเวณบ้านนางกมลรัตน์ 
แย้มน้อย โดยท าการขุดฝังท่อ
คอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 20 ท่อน พร้อมลงดิน
กลบหลังท่อ กว้าง 1.50 เมตร
 ยาว 18 เมตร หนา 0.60 
เมตร จ านวนดินไม่น้อยกว่า 
21 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง 
1.50 เมตร ยาว 18 เมตร 
หนา 0.20 เมตร จ านวนลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย

32,800
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

14 ขุดฝังท่อระบายน้ า 
หมู่ที ่4 บ้านใหม่

เพือ่จ่ายเป็น ค่าขุดฝังท่อ
ระบายน้ า หมู่ที ่4 บ้านใหม่ 
บริเวณบ้าน นายไพทูน ช้างน้ า
 โดยท าการขุดฝังท่อระบายน้ า
คอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 15 ท่อน

25,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

15 ติดต้ังการ์ดเรล หมู่ที ่2
 บ้านชายนา

เพือ่จ่ายเป็น ค่าติดต้ังการ์ดเรล
 หมู่ที ่2 บ้านชายนา บริเวณ
หน้าบ้านนายจ ารัส ทนยิ้ม ยาว
 32 เมตร

85,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ

16 วางท่อเมนประปา หมู่
ที ่5 บ้านในดง

เพือ่จ่ายเป็น ค่าวางท่อเมน
ประปา หมู่ที ่5 บ้านในดง  
จากบ้านนายประจักษ์ เนียม
แสง ถึง บ้านนายกลม ชวน
ส าราญ โดยท าการขุดฝังท่อ 
PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว จ านวน 78 
ท่อน

57,000
ต าบล 

บ้านในดง
1 โครงการ



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

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

2,785,800


























