
แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน
กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและ
กฎหมายจราจร
เบือ้งต้นและการบงัคับใช้กฎจราจร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรและกฎหมายจราจรเบือ้งต้นและการ
บงัคับใช้กฎจราจร เพื่อใหค้วามรู้กับเด็กและ
เยาวชน

       41,900 เทศบาล
ต าบลหาด

เส้ียว

 ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกัน)



      41,900
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนพิศาล

ด าริ (ข้างบา้นตาเจ็ก) หมูท่ี่ 3 ต าบลหนองอ้อ 
(ซ่ึงอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลหาดเส้ียว)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า  165.00  ตารางเมตร
  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลหาดเส้ียวก าหนด  (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลหาดเส้ียว)

       87,000 ถนนพิศาล
ด าริ หมูท่ี่ 3

 ต าบล
หนองอ้อ 
(ซ่ึงอยู่ใน
เขตความ
รับผิดชอบ

ของ
เทศบาล

ต าบลหาด
เส้ียว)

กองช่าง 

รวมแผนงาน

บญัชจี านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทยั

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
 พ.ศ.2561  พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน
กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
 พ.ศ.2561  พ.ศ.2562

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนสาย
คลองพง (หลังบา้นนายประจวบ) หมูท่ี่ 1 
ต าบลหาดเส้ียว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า  570.00  ตารางเมตร
  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  หรือตาม
สภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลหาดเส้ียวก าหนด  (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลหาดเส้ียว)

     292,000 ถนนสาย
คลองพง 
หมูท่ี่ 1 

ต าบลหาด
เส้ียว

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนน
สายบา้นใหม่ – ปา่ไผ่ (สายบา้นนางอุทัยวรรณ
 แก้วตา) หมูท่ี่ 4 ต าบลหาดเส้ียว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า  360.00  ตารางเมตร
  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  หรือตาม
สภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลหาดเส้ียวก าหนด (ตามรายละเอียดแบบ
เทศบาลต าบลหาดเส้ียว)

     185,000 หมูท่ี่ 4 
ต าบลหาด

เส้ียว

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเด่ินขาม 
(หนา้บา้นตาโนรี) หมูท่ี่ 1 ต าบลหาดเส้ียว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า  825.00  ตารางเมตร
  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  หรือตาม
สภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลหาดเส้ียวก าหนด (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลหาดเส้ียว)

     422,000 ถนนสาย
เด่ินขาม 
หมูท่ี่ 1 

ต าบลหาด
เส้ียว

กองช่าง 
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แบบ ผด.02

รายละเอียดโครงการ/ สถานที่ หน่วยงาน
กิจกรรม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
 พ.ศ.2561  พ.ศ.2562

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณข้างโรงเรียน
หาดเส้ียว หมูท่ี่ 1 ต าบลหาดเส้ียว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า  960.00  ตารางเมตร
  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  หรือตาม
สภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลหาดเส้ียวก าหนด (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลหาดเส้ียว)

     499,000 ถนนข้าง
โรงเรียน

หาดเส้ียว 
หมูท่ี่ 1 

ต าบลหาด
เส้ียว

กองช่าง 

6 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง  เช่น    ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง     ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. ค่าซ่อมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน
 ฯลฯ  เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เปน็ต้น

     200,000 ถนนที่
เทศบาล

ต าบลหาด
เส้ียว

รับผิดชอบ

กองช่าง 

 1,685,000รวมแผนงาน
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