
                                                          บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1             

                                                          องค์การบริหารสว่นตำบลสระสีมุ่ม             

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบรบิทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทุกระดับ        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ              
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 

ที่ 

ที่ 

แนวทาง                                 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน   
หมู่ที่ 1 บริเวณจากถนนทางหลวง 
3232 ถึงบริเวณที่ดินนางกิ่งกาญจน์  
ปึงเจริญ (สวนสีทอง) 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนขนาด กว้าง 3.50 
เมตรระยะทางยาว 350 เมตร หรือปรมิาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 183.75 ลบ.ม.  

     
87,500 

   หมู่ที่ 1            
ต.สระสี่มุม 

 

   กองช่าง  

 

           

  2 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน     
หมู่ที่ 1 บริเวณลำรางหนองปลาหมอ 
ถึงบริเวณถนนลาดยางฯ เลียบคลอง
ชลประทาน 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนขนาด กว้าง 3.50 
เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 577.50 ลบ.ม. 

   
275,000 

    หมู่ที่ 1            
ต.สระสี่มุม 

   กองช่าง             

  3  โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน       
หมู่ที่ 5 บริเวณจากถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถึงบ้านนายเอีย่ม  
สระทองอ้อย (ซอยบ้านนายคำมวน  
สระทองเทียน) 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนขนาด กว้าง 3.00 
เมตรระยะทาง ยาว 65 เมตรหรือปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 68.25 ลบ.ม.พร้อมดนัท่อลอด 
PVC ขนาด 4  นิ้ว จำนวน 2 ท่อน และติดตั้ง
บ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ 

42,700     หมู่ที่ 5             
ต.สระสี่มุม 

  กองช่าง             



                                                          บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1             

                                                          องค์การบริหารสว่นตำบลสระสีมุ่ม             

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบรบิทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทุกระดับ        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ              
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 

ที่ 

ที่ 

แนวทาง                                 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 4 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน       
หมู่ที่ 11 บริเวณจากบา้นนายพิษณุ  
จินชัย ถึงลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ถึงเขตติดต่อตำบลกระตีบ (ซอยบ้าน
จัดสรร) 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนขนาด กว้าง 3.50 
เมตรระยะทาง ยาว 320 เมตรเมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168 ลบ.ม. 

  80,000 หมู่ที่ 11             
ต.สระสี่มุม 

   กองช่าง  

 

           

 5 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน        
หมู่ที่ 19 บริเวณซอยหน้าร้านคา้นายสุ
ชาติ  หุ่นพยนต์  ถึงเชื่อมต่อ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(บ้านนายพรชัย  ปฐมวัชราภรณ์) 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนขนาด กว้าง 3.00 
เมตรระยะทาง ยาว 750 เมตร หรือปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 337.50 ลบ.ม. 

160,700 หมู่ที่ 19             
ต.สระสี่มุม 

   กองช่าง             

 

 

 



                                                          บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1             

                                                          องค์การบริหารสว่นตำบลสระสีมุ่ม             

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบรบิทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทุกระดับ        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ              
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 

ที่ 

ที่ 

แนวทาง                                 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 6 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน         
หมู่ที่ 21  บริเวณต่อจากถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกเดิม ถึงบริเวณบ้านนาง
ระย้า  สระหงษ์ทอง 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนขนาด กว้าง 3.50 
เมตรระยะทาง ยาว 180 เมตรหรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 94.50 ลบ.ม. 

  45,000   หมู่ที่ 21             
ต.สระสี่มุม 

   กองช่าง  

 

           

 7 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน       
หมู่ที่ 19 บริเวณถนนมาลัยแมนถึง
บริเวณบ้านนายเพยีร  เถาวัลย์(ซอย
ข้างร้านบะหมี่หมยู่าง) 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนขนาด กว้าง 3.00 
เมตรระยะทาง ยาว 320 เมตรหรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม.พรอ้มวาง
ท่อ คสล.ขนาด 0.40*1.00 เมตร จำนวน 7 
ท่อน 

72,700 หมู่ที่ 19             
ต.สระสี่มุม 

   กองช่าง             

8 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน              
หมู่ที่ 20 บริเวณบา้นนายวันชยั  สระ
ทองเข็ม ถึงบริเวณบ้านนางทองอินทร์  
สระทองเข็ม 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนขนาด กว้าง 3.00 
เมตรระยะทาง ยาว 112 เมตรหรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 50.40 ลบ.ม. 

24,000 หมู่ที่ 20             
ต.สระสี่มุม 

  กองช่าง             

 



                                                          บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1             

                                                          องค์การบริหารสว่นตำบลสระสีมุ่ม             

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบรบิทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทุกระดับ        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ              
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริการสาธารณะ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

ลำดับ 

ที่ 

ที่ 

แนวทาง                                 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 9 โครงการปรับระดับถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่14บริเวณสาม
แยกเกาะไผ่เถื่อน เช่ือมต่อถนนทาง
หลวง 3232 

ปรับระดับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125.00          
ตร.ม. 

  89,400 หมู่ที่ 14             
ต.สระสี่มุม 

   กองช่าง  

 

           

10 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.       
หมู่ที่ 16 บริเวณหนา้วัดสระมงคล  

 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ 0.60*1.00 
เมตร จำนวน 30 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตกลบ
หลังท่อ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 11.00 
เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80*0.80 เมตร 
จำนวน 1 บอ่ 

 

41,200 หมู่ที่ 16            
ต.สระสี่มุม 

   กองช่าง             

 

 



                                                          บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ         แบบ ผด. 02  

                                    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1             

                                                          องค์การบริหารสว่นตำบลสระสีมุ่ม             

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว (Food Metropolis)       

    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ(Aging) และบรบิทโลก (Global Content)              

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทุกระดับ        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3. ด้านสังคม              

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ด้านสังคม   แผนงานรักษาความสงบภายใน              

ลำดับ 

ที่ 

ที่ 

แนวทาง                                 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที ่

 

 

 

 

 

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นด้าน
สาธารณภยั 

500,000 ต.สระสี่
มุม 

   สำนกั                             
ปลัด 

 

 

           

 

 

 

 


