
เอกสารหมายเลข 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลหนองสองห้อง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 4.00 เมตร   หมู่ท่ี 16 276,000 กองช่าง
ยาว 125 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.80 เมตร หมู่ท่ี 2 141,000 กองช่าง
ยาว 35 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร
รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 38 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู     หมู่ท่ี 18 200,000 กองช่าง
ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  88  เมตร     
ลึกเฉล่ีย  0.30 เมตร   
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู  หมู่ท่ี 1 174,000 กองช่าง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  75  เมตร   
ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร

(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

๖

พ.ศ. 2564
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี งบประมาณ

พ.ศ. 2563

1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ภักดีอุทิศ หมู่ท่ี 16 บ้านไทยเจริญ

2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ าข้างทางถนน
เทศบาล 17 ซอยบ้านนายเกรียง
ศักด์ิ มาตย์นอก หมู่ท่ี 2 บ้านหัว
หนอง

3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ท่ี 18 บ้านหนองสองห้อง
ใต้

4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู  ซอยขนมจีน  หมู่ท่ี
 1 บ้านหนองสองห้อง

แบบ  ผด. 02

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.



รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
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ก.พ
.

มี.
ค.

เม
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู     หมู่ท่ี 1 240,000 กองช่าง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  102  เมตร   
ลึกเฉล่ีย  0.30  เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู  หมู่ท่ี 16 401,000 กองช่าง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  176  เมตร  
ลึกเฉล่ีย  0.30  เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู   หมู่ท่ี 17 309,000 กองช่าง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  135  เมตร  
ลึกเฉล่ีย  0.30  เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู     หมู่ท่ี 2 428,000 กองช่าง
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  188  เมตร  
ลึกเฉล่ีย  0.30  เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลู่ว่ิง คสล. กว้าง 2.00 เมตร    หมู่ท่ี 18 494,000 กองช่าง
ยาว  290  เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมรางวี คสล.
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ า คสล. ช้ัน 3 หมู่ท่ี 4 435,000 กองช่าง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร พร้อมบ่อพักน้ า   
รวมความยาว 257  เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

๗

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู  ซอยเจริญพล  หมู่ท่ี
 1  บ้านหนองสองห้อง

6
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู  ซอยไทยเจริญ 2 
หมู่ท่ี 16  บ้านไทยเจริญ

งบประมาณ

7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยู  ซอยสมบูรณ์สุข  
หมู่ท่ี 17  บ้านรัตนวารี

8
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 16  
หมู่ท่ี 2  บ้านหัวหนอง

9
โครงการก่อสร้างลู่ว่ิง คสล. รอบ
หนองสองห้อง หมู่ท่ี 18 บ้าน
หนองสองห้องใต้

10
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
 คสล. ถนนประชานิยม  หมู่ท่ี  4 
 บ้านไทยนิยม

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน 3   หมู่ท่ี 3 466,000 กองช่าง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80  เมตร พร้อมบ่อพักน้ า   
รวมความยาว 97  เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงเหล็ก   หมู่ท่ี 1 200,000 กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 จุด
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงเหล็ก   หมู่ท่ี 1 100,000 กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 จุด
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู   หมู่ท่ี 17 335,000 กองช่าง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 117 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร
พร้อมขยายผิวถนน คสล. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 117 
ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)
เพ่ือจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร  หมู่ท่ี 16 251,000 กองช่าง
ยาว 354 เมตร หนา 0.70 เมตร ลงผิวจราจรหินคลุก
เกรดเกล่ียเรียบ กว้าง 4 เมตร  ยาว 254 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

๘

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี งบประมาณ

13
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าชุมชน  หมู่ท่ี 16  บ้านไทย
เจริญ

14
โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ า
 คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16 
หมู่ท่ี 17  บ้านรัตนวารี

11

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
 คสล. พร้อมบ่อพักน้ าด้านข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 3  บ้าน
ไทยสามัคคี

12
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าชุมชน  หมู่ท่ี 1  บ้าน
หนองสองห้อง

15
โครงการยกระดับถนนดิน ซอย
หลังเทศบาล 2 หมู่ท่ี 16  บ้าน
ไทยเจริญ

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.



รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K)   ส านักงาน 10,000 กองช่าง
ในอัตรา  4 %  ของโครงการก่อสร้าง เทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หมู่ท่ี 4 200,000 กองช่าง
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หมู่ท่ี 18 415,000 กองช่าง
พ้ืนท่ีรวม 750 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองสองห้องก าหนด)

๙

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

17
โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล.
ประชานิยม  หมู่ท่ี 4  บ้านไทย
นิยม

18
โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. 
ถนนรอบหนอง  หมู่ท่ี 18  บ้าน
หนองสองห้องใต้

16
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
  (ค่า  K)

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.ย.



1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค
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ค.
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ  ประกอบด้วย ในเขต 10,000 ส านักปลัด
กิจกรรมดังต่อไปน้ี เทศบาล เทศบาล
- กิจกรรมการฝึกอบรม  ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ
เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ ในเขต 10,000 ส านักปลัด

เคร่ืองมือในการต้ังด่านตรวจและดูแลประชาชน เทศบาล เทศบาล

ในช่วงเทศกาลวันส าคัญ  เช่น (งานป้องกันฯ)

- เทศกาลปีใหม่   จ านวน  5,000  บาท

- เทศกาลสงกรานต์   จ านวน  5,000  บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ ในเขต 10,000 ส านักปลัด
เคร่ืองมือ  ค่าตอบแทน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เขตเทศบาล เทศบาล
พร้อมเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น (งานป้องกันฯ)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ ในเขต 70,000 ส านักปลัด
เคร่ืองมือ  ค่าตอบแทน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เขตเทศบาล เทศบาล
พร้อมเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น (งานป้องกันฯ)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ  เช่น  การจัดซ้ือ ในเขต 10,000 ส านักปลัด
จัดหาวัสดุอุปกรณ์/ เคร่ืองมือ ค่าตอบแทน  ค่าอาหาร เขตเทศบาล เทศบาล
และน้ าด่ืม  ค่าอาหารว่าง พร้อมเคร่ืองด่ืม  (งานป้องกันฯ)
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

๑๐

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

19

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

20
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ

งบประมาณพ้ืนท่ีล าดับ โครงการ/กิจกรรม

23
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดวินัย
จราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาล

21
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

22
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลหนองสองห้อง

ม.ค. - ก.ย.

ธ.ค. - ม.ค. เม.ย.

ธ.ค. - ส.ค.

ธ.ค. - ส.ค.

ธ.ค. - ส.ค.



รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

เพ่ือใช้จ่ายในกรณีท่ีจ าเป็น ส าหรับจ่ายเป็นเงินส ารอง ส านักงาน 50,000 ส านักปลัด
จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็นในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เทศบาล เทศบาล
กับหน้าท่ีของเทศบาล หรือในกรณีไม่ได้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง
ภัยหนาว  อัคคีภัย และไฟป่า โรคติดต่อและ
โรคระบายฯลฯ โดยเป็นการต้ังไว้ตามความเหมาะสม 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินในการจัดการจราจร โดยพิจารณา 7  ชุมชน 50,000 ส านักปลัด
จ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  เทศบาล

(งานป้องกันฯ)

๑๑

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

25 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

24 เงินส ารองจ่าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี

ธ.ค. - ก.ย.

ต.ค. - ก.ย.
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5,185,000
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