
แบบ ผด.01

จํานวน คิดเป็นร้อยละ จํานวน คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการที� ของโครงการ งบประมาณ องงบประมาณน่วยดําเนินกา

ดําเนินการ ทั�งหมด ทั�งหมด
1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน
     1.1 แผนงานเคหะชุมชน 12              100.00 4,000,000  100.00       กองช่าง

รวมยุทธศาสตร์ที 1 12              100.00       4,000,000  100.00       

รวมทั�งสิ�น 12           100         ####### 100         
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ส่วนที่  2   

2.1  บัญชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม บประมาณสถานที� หน่วยงาน
ที�เกิดขึ�นจากโครงการ (บาท) ดําเนินกาบผิดชอบหลมัิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร400,000 หมู่ที� 2 กองช่าง √ √
 ภายในหมู่ที� 2  ภายในหมู่ที� 2

 โดยส่วนงานที� 1 ย้ายหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ
 30 ลูกบาศก์เมตร 1 จุด
 ส่วนงานที� 2 ติดตั�งเครื�องสูบนํ�าหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 
 1 เฟส (1.5 kw) 2 เครื�อง พร้อมตู้ควบคุมการปิด-เปิดนํ�า
 ส่วนงานที� 3 วางท่อจ่ายนํ�า 
     1. ท่อ GS. คาดนํ�าเงิน Ø  2 นิ�ว ยาว 200 เมตร
     2. PVC Ø 55 มม. (2") ชั�น 13.5 ยาว 1,700 เมตร
 รายละเอียดตามแบบ ที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด

2  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร400,000 หมู่ที� 3 กองช่าง √ √
 ภายในหมู่ที� 3  ภายในหมู่ที� 3 โดยส่วนงานที� 1 ย้ายหอถังเหล็กทรงแชมเปญ 

 ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร 1 จุด
 ส่วนงานที� 2  วางท่อส่งนํ�า PVC Ø 55 มม. (2") ชั�น 13.5 
 ยาว 570 เมตร
 ส่วนงานที� 3 วางท่อจ่ายนํ�า PVC Ø 80 มม. (3") ชั�น 13.5 
 ยาว 690 เมตร
 รายละเอียดตามแบบ ที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม บประมาณสถานที� หน่วยงาน
ที�เกิดขึ�นจากโครงการ (บาท) ดําเนินกาบผิดชอบหลมัิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปรับปรุงผิวทาง  เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผ4ิ00,000 หมู่ที� 4 กองช่าง √ √
คอนกรีต ( Asphaltic Co   คอนกรีต ( Asphaltic Concrete ) สายบ้านหนองขอน หมู่ที� 4
สายบ้านหนองขอน หมู่ท ี กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  269.00 เมตร  หนา 0.05  เมตร

 หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า 1,076  ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
 ตามแบบ อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด

4  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร400,000 หมู่ที� 5 กองช่าง √ √
 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 5 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 5

 โดยเดินสายลําโพง Drop wire ( 2.5 mm.) พร้อมอุปกรณ์  
 ยาว 6,300  เมตร พร้อมลําโพงฮอร์น 150 w 
 ปากกลม 15 นิ�ว จํานวน 20 ชุด
 รายละเอียดตามแบบ ที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด 
 พร้อมติดตั�งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย

5  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร400,000 หมู่ที� 6 กองช่าง √ √
 หมู่บ้าน หมู่ที� 6  หมู่บ้าน หมู่ที� 6

 โดยติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแนวตั�งแบบหลายใบพัด 5.5  แรงม้า พร้อม
 ตู้ควบคุมการเปิด-ปิด นํ�าแบบอัตโนมัต ิจํานวน 2 ชุด และวางท่อ
 ส่งนํ�า PVC Ø 80 มม. (3") ชั�น 13.5  ยาว 394 เมตร
 รายละเอียดตามแบบ ที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด 
 พร้อมติดตั�งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1  ป้าย
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2563



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม บประมาณสถานที� หน่วยงาน
ที�เกิดขึ�นจากโครงการ (บาท) ดําเนินกาบผิดชอบหลมัิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร400,000 หมู่ที� 7 กองช่าง √ √
 หมู่บ้าน หมู่ที� 7  หมู่บ้าน หมู่ที� 7

 สถานีสูบนํ�าที� 1 ติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแบบจมนํ�า Submersible
 ขนาด 2  แรงม้า 1 เฟส ( 1.5 Kw ) พร้อมตู้ควบคุมเครื�องสูบนํ�า
 แบบจมนํ�า ขนาด 2  แรงม้า 1 เฟส ( 1.5 Kw ) 1 ชุด
 สถานีสูบนํ�าที� 2 ติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแบบจมนํ�า Submersible
 ขนาด 3  แรงม้า 1 เฟส ( 2.2 Kw ) พร้อมตู้ควบคุมเครื�องสูบนํ�า
 แบบจมนํ�า ขนาด 3  แรงม้า 1 เฟส ( 2 Kw ) 1 ชุด พร้อมท่อ
 กรองนํ�า  1 จุด และงานวางท่อจ่ายนํ�าหลักชนิด PVC Ø 80 มม. 
 (3") ชั�น 13.5  ยาว 500 เมตร
 สถานีสูบนํ�าที� 3 ติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแบบจมนํ�า Submersible
 ขนาด 3  แรงม้า 1 เฟส ( 2.2 Kw ) พร้อมตู้ควบคุมเครื�องสูบนํ�า
 แบบจมนํ�า ขนาด 3  แรงม้า 1 เฟส ( 2.2 Kw ) 1 ชุด
 ตามแบบที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด

7  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร350,000 หมู่ที� 8 กองช่าง √ √
 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 8 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 8

 โดยเดินสายลําโพง Drop wire ( 2.5 mm.) พร้อมอุปกรณ์  
 ยาว 2,400  เมตร พร้อมลําโพงฮอร์น 150 w  
 ปากกลม 15 นิ�ว จํานวน 18 ชุด
 รายละเอียดตามแบบ ที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด 
 พร้อมติดตั�งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย
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องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม บประมาณสถานที� หน่วยงาน
ที�เกิดขึ�นจากโครงการ (บาท) ดําเนินกาบผิดชอบหลมัิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร 50,000 หมู่ที� 8 กองช่าง √ √
 หมู่บ้าน หมู่ที� 8  หมู่บ้าน หมู่ที� 8

 โดยติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแบบจมนํ�า Submersible ขนาด 1.5  แรงม้า
 1 เฟส ( 1.1 Kw ) พร้อมตู้ควบคุมเครื�องสูบนํ�า แบบจมนํ�า
 ขนาด 1.5  แรงม้า 1 เฟส ( 1.1 Kw ) 1 ชุด
 ตามแบบที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด

9 โครงการก่อสร้างถนนคอ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถ400,000 หมู่ที� 9 กองช่าง √ √
เสริมเหล็ก สายไร่ผู้การ ห   สายไร่ผู้การ หมู่ที� 9

 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  ระยะทาง 163 เมตร 
 หนา 0.15  เมตร หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า  652 ตารางเมตร
 ตามแบบ อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด

10  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร400,000 หมู่ที� 10 กองช่าง √ √
 หมู่บ้าน หมู่ที� 10  หมู่บ้าน หมู่ที� 10

 โดยวางท่อ PVC Ø 100 มม. (4") ชั�น 8.5 
 ชนิดแหวนยางปากระฆัง พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1,120  เมตร 
 ตามแบบ ที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด 
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พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผด. 02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม บประมาณสถานที� หน่วยงาน
ที�เกิดขึ�นจากโครงการ (บาท) ดําเนินกาบผิดชอบหลมัิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร350,000 หมู่ที� 11 กองช่าง √ √
 ภายในหมู่ที� 11  ภายในหมู่ที� 11

 โดยติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแนวตั�งแบบหลายในพัด 3.0 Hp.220 V.
 1 เครื�อง และติดตั�งเครื�องสูบนํ�าแบบจมนํ�า ขนาด 2 Hp.220 V.
 1 เครื�อง วางท่อส่งนํ�า-จ่ายนํ�า PVC ชั�น 13.5  Ø 2"  (55 มม.)
 ยาว  1,865  เมตร  
 รายละเอียดตามแบบ ที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด

12  โครงการปรับปรุงระบบ เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงร 50,000 หมู่ที� 11 กองช่าง √ √
 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 1 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 11

 โดยเดินสายลําโพง Drop wire ( 2.5 mm.) พร้อมอุปกรณ์  
 ยาว 800  เมตร พร้อมลําโพงฮอร์น 150 w ปากกลม 15 นิ�ว
 จํานวน 1 ชุด
 รายละเอียดตามแบบ ที� อบต.ลุ่มสุ่ม กําหนด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2563
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