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บทนำ 

๑.๑  บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรหือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
จุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐาน แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น 
แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผน เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 
๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่ก าหนด
ตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่๐๘๑๐มท.๒/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการ
ท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประมวลผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนต าบลกู่กาสิงห์ มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การ
ติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี  

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดขอ/โครงแผนงานการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ างบประมาณนั้น เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลด 
ความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่น ๆ และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
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 ๒. แผนงานการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
  ๓.๒ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อ ๒๖, ๒๗) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ๓. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือรับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ (โดยให้
จดัท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ...........) 
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 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานและแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ
ด าเนินงาน 
 ๔.๑ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น 
 ๔.๓ ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  ประชาชน
ทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส 
 ๔.๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๔.๕ สามารถน าแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห ์
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   
 

 
6 

 
9.52 

 

 
346,600 

 
2.24 

 
-กองช่าง 
 

รวม 6 9.52 346,600 2.24  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเขม้แข็งของครอบครัว ชมุชน
และสังคม 

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  
1.2 แผนงานสาธารณสุข   
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

 
 

1 
3 
2 
7 
 

 
 

1.58 
4.76 
3.18 

11.11 

 
 

20,000 
350,000 
20,000 
70,000 

 

 
 

0.12 
2.26 
0.12 
0.45 

 
 
-ป้องกันบรรเทาสาธารภัย 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองสวัสดิการสังคม 
-กองสวัสดิการสังคม 
 
                

รวม 13 20.63 460,000 2.98  
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.1 แผนงานการศึกษา  
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
1.3 แผนงานการศาสนา  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

 
7 
3 
2 
 

 
11.11 
4.76 
3.17 

 
2,836,935 

30,000 
60,000 

 

 
18.35 
0.19 
0.39 

 
-กองการศึกษาฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 

รวม 12 19.04 2,926,935 18.94  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
         

 
- 

  
          - 

  
             - 

รวม -           -              - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง 
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 

 
23 
1 
1 

 
36.48 
1.61 
1.61 

 
1,634,000 
100,000 
20,000 

 

 
10.57 
0.65 
0.13 

 
-ส านักปลัด 
-กองการคลัง 
-ป้องกันบรรเทาสาธารภัย 
 

รวม 25 39.70 1,754,000 11.34  
1.2 แผนงานงบกลาง 7 11.11 9,970,000 64.50 -ส านักปลัด 

-กองสวัสดิการสังคม 
                                              รวม 7 11.11 9,970,000 64.50  
รวมท้ังสิน 63 100.00 15,457,535 100.00  
สรุป โครงการเพ่ิมเติม / กิจกรรมฯลฯ งบประมาณของจังหวัดรอ้ยเอ็ด 
-แผนงานเคหะชุมชน 

 
24 

 
100.00 

งบประมาณจาก 
จ. ร้อยเอ็ด 

2,291,381 

 
0.104 

 
-กองช่าง 

สรุป โครงการเพ่ิมเติม/กิจกรรมฯลฯงบประมาณของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
-แผนงานเคหะชุมชน 

 
13 

 
100.00 

งบประมาณนอกจาก
ผู้ว่าราชการ จ. 
4,998,200 

 
0.026 

 
-กองช่าง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. จัดชื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัชื้อวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆเช่น อิฐ หิน 
ปูน ทราย ไม้ เหล็กเส้น ท่อ
น้ าประปา ฯลฯ 

20,000 
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

พื้นที่ในเขต 
อบต.กู่กาสิงห ์

กองช่าง             

2 จัดชื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม
(ซัมเมอรส์) 

ซัมเมอรส์ ขนาด 2 แรงม้า
จ านวน 3 เครื่องพร้อม
อุปกรณ์ควบคมุ 

96,600 
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านแสนสุขหมูที่10
และพื้นที่ในเขต อบต.
กู่กาสิงห ์

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนดิน  เส้นจากแยก คสล.(นาย
สมาน พลสว่าง)-ไปทางทิศ
ใต้ -ก่อสร้างถนนดิน ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 4.00
เมตร ยาว 165 เมตร คดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า660ต.
รม. ปริมาตรดินถนนไม่น้อย
กว่า350ลบ.ม.พร้อมเกลีย่
ปรับแต่งให้เรยีนร้อยตาม
แบบ อบต.กู่กาสิงห์ก าหนด 

25,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านต่องต้อนหมู่ที่ 5 กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ปรับเกรดถนนลูกรัง 

เส้นจากแยก คสล.(นายสา
ยันต์ เชิดชู)-ไปทางทิศใต้-ลง
ลูกรังถนน ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00เมตรยาว200
เมตรคิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม.โดยลงดินถมหนา 
0.20 เมตรปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 160 ลบ.ม.พร้อม
เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อยตาม
แบบ อบต.กู่กาสิงห์ก าหนด 

25,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านสงแคนหมู่ที่ 6 กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ปรับเกรดถนนลูกรัง 

เส้นจากแยก คสล.(หนองมะ
ผิว)-ไปทางทิศใต้-ลงลูกรังถนน 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00
เมตร ยาว 600เมตรคิดเป็น
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
โดยลงดินถมหนา 0.20 เมตร
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
270 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรียบร้อยตามแบบ 
อบต.กู่กาสิงห์ก าหนด 

50,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านหนองเบ็ญ 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

6 อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

ขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นท่ี
อบต.กู่กาสิงห ์

150,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ในเขตอบต.กู่กาสิงห ์ กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห ์
 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 
 
 
 

. 

โครงการจดักิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆฯลฯ 

- เพื่อป้องการและลดอุบัติ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆตลอดทั้งดูแลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของอปพร. 

20,000 
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

พื้นที่ในเขต  
อบต.กู่กาสิงห ์
 

ส านกัปลดั 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

2.2 แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการด าเนินงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านทั้งหมด 8 

หมู่บ้าน 

260,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

พื้นที่ในเขต อบต. 
กู่กาสิงห์ทุกหมู่บ้าน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคและควบคุมการตดิต่อ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในเขต

พื้นที ่

40,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

พื้นที่ในเขต อบต. 
กู่กาสิงห์ทุกหมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อทราย 
วิทยาศาสตร์และน้ ายาใน
การฉีดพ่นก าจัดยุง 

50,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

พื้นที่ในเขต อบต. 
กู่กาสิงห์ทุกหมู่บ้าน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวผูม้ีรายได้
น้อยและคนไร้ที่พึ่ง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้
ด้อย     โอกาสฯลฯ 

10,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ผู้ป่วยตลอดทั้ง
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
พื้นที่ในเขต อบต.กู่กา
สิงห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2. โครงการคณุภาพชีวิตคน
พิการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ตลอดทั้งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในเขต อบต.กู่
กาสิงห ์

10,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

พื้นที่ในเขต อบต.กู่กา
สิงห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
       2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการ”สุข8ประการด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ต่างๆใน
การด าเนินงานในโครงการ 

10,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 

ในเขต อบต.กู่กาสิงห ์ ส านักปลดั             

2. โครงการจดักิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม 

15,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 

ในเขตอบต.กู่กาสิงห ์ ส านักปลดั             

3. โครงการจดัฝึกอบรม
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
เพื่อสร้างทัศนะคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์

เพื่อจัดอบรมท าความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์และสร้าง
จิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่
ร่วมกันในการปฏิบตัิงานท่ีมี
คุณภาพยิ่งข้ึน 

10,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ผู้บริหารฯ/สมาชิก/
พนักงานส่วนต าบล
ทุกกองงานใน 
อบต.กู่กาสิงห ์

ส านักปลดั             

4. โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของบทบาทสตร ี

เพื่อเป็นค่าด าเนินงานใน
การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตร ี

10,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 

กลุ่มสตรีในเขตอบต.กู่
กาสิงห ์

กองสวัสดิ์การ
สังคม 

            

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อเป็นค่าด าเนินงานใน
โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

10,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห์ทั้งหมด 

กองสวัสดิ์การ             

 
 



 
 

-12- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
       2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
และผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้ง
อานุและผู้พิการ 

10,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ผู้สูงอายุตลอดทั้งผู้
พิการในเขต  
อบต.กู่กาสิงห ์

กองสวัสดิ์การ
สังคม 

            

7 โครงการสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมในการจัด
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ทุกหมู่บ้านในเขต
พื้นที่อบต.กู่กาสิงห ์

ส านักปลดั             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 3.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

20,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

อบต.กู่กาสิงห์และ
สถานศึกษาในเขต
อบต.กู่กาสิงห ์

กองการศึกษา             

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนรายหัวส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
เขตอบต.กู่กาสิงห์ 

147,900
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอบต.กู่กาสิงห์ 

กองการศึกษา             

3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียนตลอดทั้งค่าเครื่องแบบ
นักเรียนฯลฯ 

98,310
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอบต.กู่กาสิงห์ 

กองการศึกษา             

4. สนับสนุนอาหารกลางวันให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
4 ศูนย ์

สนับสนุนส่งเสริมอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ 

426,300
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต อบต.กู่กาสิงห ์

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 3.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจัดหารอาหารเสรมิ(นม)
ให้กับเด็กเล็กจ านวน4ศูนย์
ในเขตอบต.กู่กาสิงหต์ลอด
ทั้งโรงเรียนนักเรียน
ระดับชั้นเด็กเล็ก ช้ัน
อนุบาลและช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1-ปีท่ี6
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
สังกัด สพฐ.ในเขต 

756,425
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต อบต.กู่กาสิงห์
ตลอดทั้งโรงเรียนจตุร
คามพัฒนาสังกัดสพฐ. 

กองการศึกษา             

6. ค่าจัดช้ือเครื่องเล่นสนาม
สร้างภมูิปัญญา 

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างภมูิปัญญา 

40,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต อบต.กู่กาสิงห ์

กองการศึกษา             

7. อุดหนุนโรงเรียนจตรุคาม
พัฒนา ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีอาหารกลางวัน 

1,348,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต อบต.กู่กาสิงห์
ตลอดทั้งโรงเรียนจตุร
คามพัฒนา 
สังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. อุดหนุนการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวด 

เพื่ออุดหนุนการจดังาน
ประเพณีและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นในอ า
เกษตรวิสยัอย่างต่อเนื่อง 

5,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกษตรวิสัย 

กองการศึกษา             

2. อุดหนุนประเพณีบญุคูณ
ลาน 

เพื่ออุดหนุนการจดังาน
ประเพณีท้องถิ่นในอ า
เกษตรวิสยัอย่างต่อเนื่อง 

20,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกษตรวิสัย 

กองการศึกษา             

3. อุดหนุนประเพณสีมมาน้ า
คืนเพ็งเส็งประทีป  
(ลอยกระทง) 

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอเกษตรวิสยั 

5,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกษตรวิสัย 

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.3 แผนงานการศาสนา  งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ประเพณีท้องถิ่นในเขต
อบต.กู่กาสิงห ์

50,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ในเขต อบต.กู่กาสิงห์
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

กองการศึกษา             

2. ซ่อมแซม/ปรับปรุงสนาม
หญ้าเทียม 

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง
สนามหญ้าเดมิให้คงทน
พร้อมการใช้งานท่ีมี
คุณภาพตลอดไป 

10,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

สวนสาธารณะในเขต
อบต.กู่กาสิงห ์

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
         5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการจดัการเลือกตั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้งในเขต
อบต.กู่กาสิงห์ทั้งหมด
จ านวน 13 หมู่บ้านทั้งใน 
เขต อบต.กู่กาสิงห์และนอก
เขต อบต.กู่กาสิงห ์

300,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ในเขตหมู่บ้านท่ี อบต.
กู่กาสิงห์รับผิดชอบ
ทั้งหมดในเขตพื้นท่ีทั้ง 
13 หมู่บ้าน 

ส านักปลดั             

2. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์ใน 
เขตอบต.กู่กาสิงห์ 

10,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ในเขตพื้นท่ีอบต.กู่กา
สิงห์ 

ส านักปลดั             

3. อุดหนุนโครงการกิจกรรม
เนื่องในวันยาเสพติดโลก 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเนื่อง
ในวันยาเสพตดิโลก 

10,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ที่ท าการอ าเภอเกษตร
วิสัย 

ส านักปลดั             

4. อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเนื่อง
ในงานรัฐพิธีต่างๆที่ทาง
อ าเภอเกษตรวิสัยจดัท า
กิจกรรมดังกล่าว 

18,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ที่ท าการอ าเภอเกษตร
วิสัย 

ส านักปลดั             

5. อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารในหน่วยงาน
ท้องถิ่นอ าเภอเกษตรวิสยั 

20,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ที่ท าการท้องถิ่นอ า
เกษตรวิสยั 

ส านักปลดั             

 
 
 



 
 

 

-18- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธี
การต่างๆ 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายใน
การต้อนรับบุคคลที่มาเยี่ยม

เยื่อนในเขตพื้นท่ี  

25,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ในพื้นที่อบต.กู่กาสิงห์  ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ 

70,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

      นอกพื้นที่ 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

8 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
การฝึกอบรม การ

ประชุมสมัมนาต่างๆ 

65,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

     นอกพ้ืนที่ 
    อบต.กู่กาสิงห์ 

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

9 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
และพวงมาลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา
และช่อดอกไม้ ในการจัด

งานรัฐพิธีต่างๆฯลฯ 

5,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ที่ท าการอ าเภอเกษตร
วิสัย 

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

10 ค่าจัดท าเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม

เอกสาร 

20,000
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

ในส านักงาน 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน คุรภุัณฑ์ต่างๆ 

85,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

12 ค่าวัสดสุ านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัชื้อวัสดุ
ส านักงานเช่นกระดาษ 

ปากกา ดินสอ หมึกฯลญ 

125,000 ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

 



 
 

-19- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆเช่นผงชัก
ฟอก/แปรง ไม้กวาด สบู่ ผง
ชักฟอก น้ ายาล้างจาน 
น้ ายาล้างห้องน้ าฯลฯ 

5,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

14 ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เพื่อเป็นค่าแบตเตอรี่และ
ยางใน-นอก/สายไมลฯ์ลฯ 

15,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

15 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัชื้อน้ ามัน
เบนชิล,ดีเชลและ
น้ ามันเครื่องฯลฯ 

100,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

16 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการ

ประชาสมัพันธ์ฯลฯ 

14,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัชื้อวัสดุ
ต่างๆที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

84,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

18 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ส าหรับท่ีท าการ  
อบต.กู่กาสิงห ์

604,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

 

 



 
 

-20- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ 
โทรศัพท์ส าหรับที่การ 

อบต.กู่กาสิงห ์

12,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

20 ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์ส าหรับท่ีการอบต.

กู่กาสิงห ์

3,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

21 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
อินเตอร์เนต็และค่าบริการ

สื่อสารอื่นๆ 

120,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

22 ค่าจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ในงานต่างๆ

ฯลฯ 

14,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ทุกส่วนงานใน
อบต.กู่กาสิงห ์

            

23 โครงการกิจกรรมจิตอาสา 
Big Cleaning Day 

เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา 
Big Cleaning Day 

10,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

ส านักปลดั             

 

 

 

 

 



 
 

-21- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนสินทรัพย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ตามโครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของ อบต.กู่กาสิงห ์

100,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

กองการคลัง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-22- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อและ
เติมน้ ายาเชื้อเพลิงในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ. 2563) 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.กู่กาสิงห ์

งานป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-23- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

150,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ประกันสังคมจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

อบต.กู่กาสิงห ์             

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
ในเขต อบต.กู่กาสิงห ์

5,300,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
อบต.กู่กาสิงห ์

อบต.กู่กาสิงห ์             

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ในเขต อบต.กู่กาสิงห ์

2,650,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
อบต.กู่กาสิงห ์

อบต.กู่กาสิงห ์             

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ใน เขตอบต.กู่กาสิงห ์

120,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
อบต.กู่กาสิงห ์

อบต.กู่กาสิงห ์             

5. งบส ารองจ่าย เพือ่จ่ายในกรณเีร่งด่วน
ฉุกเฉินของประชาชนใน 

เขต อบต.กู่กาสิงห ์

200,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 

ในพื้นที่ อบต.กู่กา
สิงห์ 

อบต.กู่กาสิงห ์             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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.. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
- เงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

 
 

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิ์
การชุมชนต าบลกู่กาสิงห ์

 
เพื่อสมทบกองทุนฯ 

 
 
 
 

เพื่อสมทบกองทุนฯ 
 
 
 

 
100,000 
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 
 

100,000
(ข้อบัญญัติ

พ.ศ.2563 ) 
 

 
สป.สช. ต าบล 

กู่กาสิงห ์
 

 
 

กองทุนสวัสดิ์การ
ต าบลกู่กาสิงห ์

 
อบต.กู่กาสิงห ์

 
 
 

 
อบต.กู่กาสิงห ์

            

7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(กบท.) 

154,131
(ข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

กองทุน (กบท.) 
ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 

อบต.กู่กาสิงห ์             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/คัน
คูล าน้ า บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที ่7 
สามแยกถนนทางหลวงชนบท 
4066 ลูกชิ้นโกรวย-ไปทางทิศ
ใต้(ล าเสียวใหญ่/วังแคน 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 2,500 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,000ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,200ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
พร้อมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
450ลบ.ม.ๆละ52 บาทเป็นเงิน 
23,400 บาท  

144,800 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที ่7 
สามแยกถนนทางหลวง
ชนบท 4066 ลกูชิ้นโก
รวย-ไปทางทิศใต้(ล าเสียว
ใหญ่/วังแคน 

กองช่าง             
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  ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า
450 ลบ.ม.ราคา ลบ.ม.ละ
115 บาท เป็นเงิน 51,750 
บาท 
จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 
1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 585ลบ.ม.ๆละ115
บาทเป็นเงิน 67,275 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 12,500 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 22,375 
บาท เป็นเงิน 144,800 บาท
(หน่ึงแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อย
บาทถ้วน) 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 สุดเขต
ถนน คสล.ที่นา 
นายเมือง วงษ์มว่ย-ไปทางทิศ
ตะวันออก(โพนผะอุง) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 400 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 300ม.หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 300 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
135ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 15,525 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 2,000 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 35,800 บาท เป็นเงิน 
19,105 บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพัน
หนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) 
 

19,105 
( งบประมาณ
นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563 ) 

บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 
สุดเขตถนน คสล.ที่นา
นายเมือง วงษ์มว่ย-ไปทาง
ทิศตะวันออก(โพนผะอุง) 

กองช่าง             

 
                 



 
 

                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                   -28-                                                                                                                    
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองเบ็ญ หมู่ที่ 7  แยกถนน 
คสล.บ้านนางฉวี  วงษ์ม่วย-ไป
ทางทิศใต้(หนองมะผิว) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังคันคู
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตรยาว 
800 เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังถูกน้ ากัด
เซาะช ารุดเสียหายราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสัญจรไป
มา ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 
450ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรหิน
ลูกรังให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 450 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมลง
ดินถมปริมาณ 720ลบ.ม.ๆละ
52 บาทเป็นเงิน 37,440 บาท 
และปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 
202ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 23,230 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 4,000 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 7,160 บาท เป็นเงิน 
67,830 บาท(หกหมื่นเจ็ดพัน
แปดร้อยสามบาทถว้น) 
 

67,830 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที ่7  
แยกถนน คสล.บ้านนาง
ฉวี  วงษ์ม่วย-ไปทางทิศใต้
(หนองมะผิว) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ไตรตรึง หมู่ที่ 11 สุดเขตถนน 
คสล.ทิศเหนือวัดไตรตรึงษ์-ไป
ทางทิศตะวันตก(บ้านหัวดง
ก าแพง) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 6.00 เมตรยาว 1,800 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 900ม.หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
5.50 ม. ยาว 900ม.หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 900 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
540ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 62,100 บาท  

138,357 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านไตรตรึง หมู่ที่ 11 สุด
เขตถนน คสล.ทิศเหนือวัด
ไตรตรึงษ์-ไปทางทิศ
ตะวันตก(บา้นหัวดง
ก าแพง) 

กองช่าง             
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  จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 5.50 ม. ยาว 
900 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่น้อย
กว่า 495ลบ.ม.ๆละ115 
บาทเป็นเงิน 56,925 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 10,800 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 19,332 
บาท เป็นเงิน 138,357 บาท
(หน่ึงแสนสามหม่ืนแปดพัน
สามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองอีด า หมู่ที ่4 สุดเขตถนน 
คสล.จากเขตเทศบาล-ไปทางทิศ
ใต้(สระแก) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 2,500 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 900ม.หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 800ม. 
จุดที่ 3 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 800ม. 
  

166,125 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านหนองอีด า หมู่ที่ 4 
สุดเขตถนน คสล.จากเขต
เทศบาล-ไปทางทิศใต้
(สระแก) 

กองช่าง             
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  ค.ขอความช่วยเหลือ  

จุดท่ี1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
900 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 
450ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 51,750 บาท 
จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
800 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 
400ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 46,000 บาท 
จุดท่ี3 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
800 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 
450ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 46,000 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 12,500 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 22,375 
บาท เป็นเงิน 166,125 บาท
(หน่ึงแสนหกหมื่นหกพันหน่ึง
ร้อยยี่สิบห้าสิบบาทถ้วน) 
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       แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                                                                                                          

 องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสงิห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
สงแคน หมู่ที่ 13 สามแยกถนน
สายหลัก 4066 ข่างร้านหมวิ
มินิมาร์ท-ไปทางทิศตะวันตก
ดอนลิง(หนองคูไซ) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 2,750 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,500ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
5.50 ม. ยาว 1,200ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 
1,500 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่น้อย
กว่า 675ลบ.ม.ๆละ115 บาท
เป็นเงิน 77,625 บาท  

164,337 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านสงแคน หมู่ที่ 13 
สามแยกถนนสายหลัก 
4066 ข่างร้านหมวิมินิ
มาร์ท-ไปทางทิศตะวันตก
ดอนลิง(หนองคูไซ) 

กองช่าง             
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  จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 5.50 ม. ยาว 
1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 540ลบ.ม.ๆละ115 
บาทเป็นเงิน 62,100 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 13,750 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 24,612 
บาท เป็นเงิน 164,337 บาท
(หน่ึงแสนหกหมื่นสี่พันสาม
ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
สงแคน หมู่ที่ 13 สามแยกดอน
ลิงที่นานายสงค์  
ด าดี เลียบคลองไปหนองเรือ 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.50 เมตรยาว 1,500 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,400ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,400 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
560ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 64,400 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 6,750 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 12,082 บาท เป็นเงิน 
76,482 บาท(เจ็ดหมื่นหกพันสี่
ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) 

76,482 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านสงแคน หมู่ที่ 13 
สามแยกดอนลิงที่นานาย
สงค์  
ด าดี เลียบคลองไปหนอง
เรือ 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
สงแคน หมู่ที่ 6 สามแยกหนอง
สงแคน-ไปทางทิศตะวันออก
(หนองบั่ว) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.50 เมตรยาว 1,200 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,000ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
450ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 51,750 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 6,000 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 10,740 บาท เป็นเงิน 
62,490 บาท(หกหมื่นสองพันสี่
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

64,490 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 สาม
แยกหนองสงแคน-ไปทาง
ทิศตะวันออก(หนองบั่ว) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
สงแคน หมู่ที่ 6 สามแยกบ้าน
สิทธิพล  ทุมชาต-ิไปทางทิศ
เหนือ(บ้านโพนโพธิ์) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 1,400 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,000ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
450ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 51,750 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 7,000 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 10,740 บาท เป็นเงิน 
12,530 บาท(หนึ่งหมื่นสองพัน
ห้าร้อยสามสิบบาทถว้น) 

64,490 
(งบประมาณ

นอก ขอ้บัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 สาม
แยกบา้นสิทธิพล  ทุม
ชาติ-ไปทางทิศเหนือ(บ้าน
โพนโพธิ์) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ไตรตรึง หมู่ที่ 11 สามแยกต้น
ตาลนายประกอบ  สมพงษ์ผึ้ง-ไป
หนองเรือทั้งสองฝั่ง 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรัง/คันคู 
ขนาดกวา้ง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 2,300 เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังน้ ากัด
เซาะช ารุดเสียหายราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสัญจรไป
มา ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,200ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.(ฝ่ัง
ทางทิศตะวันออก) 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังน้ ากัด
เซาะช ารุดเสียหายราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสัญจรไป
มา ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
900ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.(ฝ่ัง
ทางทิศตะวันตก) 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,200 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
480ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 55,200 บาท  

115,126 
(งบประมาณ

นอก ขอ้บัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านไตรตรึง หมู่ที่ 11 
สามแยกต้นตาลนาย
ประกอบ  สมพงษ์ผึ้ง-ไป
หนองเรือทั้งสองฝั่ง 

กองช่าง             
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  จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
900 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่น้อย
กว่า 360ลบ.ม.ๆละ115 
บาทเป็นเงิน 41,400 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 10,350 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 18,526 
บาท เป็นเงิน 115,126 บาท
(หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพันหน่ึง
ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ต่องต้อน หมู่ที่ 5 แยกปากฮ่องที่
นานายหาร  ละไม –ไปตามร่อง
โดนเชื่อมบ้านหวัดงก าแพงทั้ง2
ฝั่ง 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรัง/คันคู 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตรยาว 
3,500 เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังน้ ากัด
เซาะช ารุดเสียหายราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสัญจรไป
มา ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,500ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.(ฝ่ัง
ทางทิศตะวันออก) 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังน้ ากัด
เซาะช ารุดเสียหายราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสัญจรไป
มา ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,700ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.(ฝ่ัง
ทางทิศตะวันตก) 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,500 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
600ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 69,000 บาท  

172,260 
(งบประมาณ

นอก ขอ้บัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านต่องต้อน หมู่ที ่5 
แยกปากฮ่องที่นานายหาร  
ละไม –ไปตามร่องโดน
เช่ือมบ้านหัวดงก าแพงทั้ง
2ฝั่ง 

กองช่าง             
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  จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 680ลบ.ม.ๆละ115 
บาทเป็นเงิน 78,200 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 14,000 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 25,060 
บาท เป็นเงิน 172,260 บาท
(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสองพันสอง
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ต่องต้อน หมู่ที่ 5 ถนน คสล.ท้าย
หมู่บ้าน –ไปทางทิศใต้ตามคันคู
ล าน้ าเสียว(ฝายน้ าล้นบ้านเมือง
บัว) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรัง/คันคู 
ขนาดกวา้ง 4.50 เมตรยาว 
1,800 เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังน้ ากัด
เซาะช ารุดเสียหายราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสัญจรไป
มา ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,700ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรงัให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,700 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
680ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 78,200 บาทรวมงานเกลีย่
ปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่รวม 
8,100 ตร.ม. ราคางานตาราง
เมตรละ 1.79 บาท เป็นเงิน 
14,499 บาท เป็นเงิน 
92,699 บาท(เกา้หมื่นสองพัน
หกร้อยเกา้สิบเก้าบาทถว้น) 

92,699 
(งบประมาณ

นอก ขอ้บัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านต่องต้อน หมู่ที ่5 
ถนน คสล.ท้ายหมู่บา้น –
ไปทางทิศใต้ตามคันคูล า
น้ าเสียว(ฝายน้ าล้น
บ้านเมืองบัว) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ต่องต้อน หมู่ที่ 5สะพานกุดพระ
เจ้า –ไปทางทิศตะวันออกตาม
คันคูล าน้ าเสียว 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรัง/คันคู 
ขนาดกวา้ง 4.50 เมตรยาว 
3,000 เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังน้ ากัด
เซาะช ารุดเสียหายราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสัญจรไป
มา ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,400ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังน้ ากัด
เซาะช ารุดเสียหายราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสัญจรไป
มา ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,000ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,400 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
560ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 64,400 บาท  

134,565 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563 ) 

บ้านต่องต้อน หมู่ที ่5
สะพานกุดพระเจ้า –ไป
ทางทิศตะวันออกตามคัน
คูล าน้ าเสียว 

กองช่าง             
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  จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย

หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 400ลบ.ม.ๆละ115 
บาทเป็นเงิน 46,000 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 13,500 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 24,165 
บาท เป็นเงิน 134,565 บาท
(หน่ึงแสนสามหมื่นสีพ่ันห้า
ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 สามแยก
ถนน คสล.ที่นานายบุญเถิ่ง  วงษ์
ม่วย-ไปทางทิศเหนือสุดล าคลอง 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.00 เมตรยาว 800 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 700ม.หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 700 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตร
หินลูกรังไม่น้อยกวา่ 280ลบ.
ม.ๆละ115 บาทเป็นเงิน 
32,200 บาท รวมงานเกลี่ย
ปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่รวม 
3,200 ตร.ม. ราคางานตาราง
เมตรละ 1.79 บาท เป็นเงิน 
5,728 บาท เป็นเงิน 37,928 
บาท(สามหมื่นเจ็ดพันเกา้ร้อย
ยี่สิบแปดบาทถ้วน) 

37,928 
(งบประมาณ

นอก ขอ้บัญญัติ
พ.ศ.2563 ) 

บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 
สามแยกถนน คสล.ที่นา
นายบุญเถิ่ง  วงษ์ม่วย-ไป
ทางทิศเหนือสุดล าคลอง 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 สี่แยก ที่
นานายสัจจา แสนสีจันทร-์ไป
ทางทิศเหนือ 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 2,000 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,500ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 
1,500 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
675ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 77,625 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 10,000 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 17,900 บาท เป็นเงิน 
95,525 บาท(เกา้หมื่นหา้พันหา้
ร้อยยี่สิบหา้บาทถ้วน) 

95,525 
(งบประมาณ

นอก ขอ้บัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 
สี่แยก ที่นานายสัจจา 
แสนสีจันทร-์ไปทางทิศ
เหนือ 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านม่วย หมู่ที ่10 สามแยก
ถนนทางหลวงชนบท 4066 
(สวนนิรชา)-ไปทางทิศตะวันออก
(ฮองแซง) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.50 เมตรยาว 2,300 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,000ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 1,100ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่น้อย
กว่า 400ลบ.ม.ๆละ115 บาท
เป็นเงิน 46,000 บาท  

115,126 
(งบประมาณ

นอก ขอ้บัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านม่วย หมู่ที ่10 สาม
แยกถนนทางหลวงชนบท 
4066 (สวนนิรชา)-ไป
ทางทิศตะวันออก(ฮอง
แซง) 

กองช่าง             
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  จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย

หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 440ลบ.ม.ๆละ115 
บาทเป็นเงิน 50,600 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 10,350 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 18,526 
บาท เป็นเงิน 115,126 บาท
(หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพันหน่ึง
ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านม่วย หมู่ที ่10 สี่แยกบ้าน
นายสมบัติ  บัวสิงห-์ไปทางทิศ
ตะวันออก(คสล.ไปโพนผะอุง) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.00 เมตรยาว 2,000 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,800ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,800 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
720ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 82,800 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 8,000 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 14,320 บาท เป็นเงิน 
97,120 บาท(เกา้หมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

97,120 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ 
พ.ศ.2563) 

บ้านม่วย หมู่ที ่10 สี่แยก
บ้านนายสมบัติ  บวัสิงห-์
ไปทางทิศตะวันออก(คสล.
ไปโพนผะอุง) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองอีด า หมู่ที ่4 จากถนนทาง
หลวงชนบท6019แยกคลอง1-
ไปทางทิศตะวันตก(ถนนเส้นไป
สระแก) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.00 เมตรยาว 1,800 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,600ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,600 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่
640ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 73,600 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 7,200 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 12,888 บาท เป็นเงิน 
86,488 บาท(แปดหมื่นหกพันสี่
ร้อยแปดสิบแปดบาทถว้น) 

86,488 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านหนองอีด า หมู่ที่ 4 
จากถนนทางหลวงชนบท
6019แยกคลอง1-ไป
ทางทิศตะวันตก(ถนนเส้น
ไปสระแก) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองอีด า หมู่ที ่4 จากถนนทาง
หลวงชนบท6019แยกคลอง3ที่
นานางพิกุล  ไชยนาน-ไปทางทิศ
ตะวันตก 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.00 เมตรยาว 1,250 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,000ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่
400ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 46,000 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 5,000 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 8,950 บาท เป็นเงิน 
54,950 บาท(ห้าหมื่นสี่พันเก้า
ร้อยห้าสิบบาทถว้น) 

54,950 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านหนองอีด า หมู่ที่ 4 
จากถนนทางหลวงชนบท
6019แยกคลอง3ที่
นานางพิกุล  ไชยนาน-ไป
ทางทิศตะวันตก 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองอีด า หมู่ที ่4 จากถนนทาง
หลวงชนบท6019แยกที่นานาย
สาคร –เส้นโพนขี้นก/ไปสระแก 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.00 เมตรยาว 2,700 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,500ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
จุดที่ 2 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,100ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,500 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่น้อย
กว่า 600ลบ.ม.ๆละ115 บาท
เป็นเงิน 69,000 บาท  

138,932 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านหนองอีด า หมู่ที่ 4 
จากถนนทางหลวงชนบท
6019แยกที่นานายสาคร 
–เส้นโพนขี้นก/ไปสระแก 

กองช่าง             
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  จุดท่ี2 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมปริมาตรหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 440ลบ.ม.ๆละ115 
บาทเป็นเงิน 50,600 บาท 
รวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นท่ีรวม 10,800 
ตร.ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 19,332 
บาท เป็นเงิน 138,932 บาท
(หน่ึงแสนสามหม่ืนแปดพันเก้า
ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
กู่กาสิงห์ หมู่ที่ 1 จาก
ถนนลาดยาง(รอ.3066)ที่นา
นางจักร  พาท-ีไปทางทิศใต้(โพน
หมาจอก) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 1,100 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 1,000ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่
450ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 51,750 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 5,500 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 9,845 บาท เป็นเงิน 
61,595 บาท(หกหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยเกา้สิบหา้บาทถว้น) 

61,595 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที ่1 
จากถนนลาดยาง(รอ.
3066)ที่นานางจักร  พา
ที-ไปทางทิศใต้(โพนหมา
จอก) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

22. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
กู่กาสิงห์ หมู่ที่ 1 จาก
ถนนลาดยาง(รอ.3066)ที่นา
นายจันทร์  กุลวงษ์-ไปทางทิศ
เหนือ(สะพานฯ/วัดกุดพระเจา้) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 4.50 เมตรยาว 1,900 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,800ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
1,800 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่
720ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 82,800 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 8,550 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 15,304 บาท เป็นเงิน 
98,104 บาท(เกา้หมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยสี่บาทถว้น) 

98,104 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที ่1 
จากถนนลาดยาง(รอ.
3066)ที่นานายจันทร์  
กุลวงษ-์ไปทางทิศเหนือ
(สะพานฯ/วัดกุดพระเจ้า) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

23. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ต่องต้อน หมู่ที่ 5 สามแยกล า
เสียว(ที่นานางสมฤทธิ์  ปะวะ
เข)-ไปทางทิศตะวันออก(สะพาน
ฯ/วัดกุดพระเจ้า) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 750 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รบัความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 600ม.หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 600 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมลง
ดินถมปริมาณ540 ลบ.ม.ๆ52
บาท เป็นเงิน 28,080 และ
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกวา่
270ลบ.ม.ๆละ115 บาทเป็น
เงิน 31,050 บาท รวมงาน
เกลี่ยปรับตกแต่งตลอดสายพื้นที่
รวม 3,750 ตร.ม. ราคางาน
ตารางเมตรละ 1.79 บาท เป็น
เงิน 6,712 บาท เป็นเงิน 
65,842 บาท(หกหมื่นห้าพัน
แปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 

65,842 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านต่องต้อน หมู่ที ่5 
สามแยกล าเสียว(ที่นานาง
สมฤทธิ์  ปะวะเข)-ไปทาง
ทิศตะวันออก(สะพานฯ/
วัดกุดพระเจ้า) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

24. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 จากสาม
แยกที่นานายชว่ย  สาสุข-ไปทาง
ทิศตะวันออก(โพนผะอุง) 

ก.สภาพเดิม เป็นถนนลกูรังขนาด
กว้าง 5.00 เมตรยาว 400 
เมตร 
ข.ความเสียหาย  
จุดที่ 1 ผิวจราจรลูกรังช ารุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบอ่ น้ าขัง ที่
เกิดจากพายโุพดุลที่ผ่านมา
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 300ม.หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 
ค.ขอความช่วยเหลือ  
จุดที่1 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วย
หินลูกรังให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ยาว 300 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตร
หินลูกรังไม่น้อยกวา่135ลบ.ม.
ราคารวมงานเกลี่ยปรับตกแต่ง
ตลอดสายพื้นที่รวม 2,000 ตร.
ม. ราคางานตารางเมตรละ 
1.79 บาท เป็นเงิน 35,800 
บาท เป็นเงิน 19,105 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าบาท
ถ้วน) 

19,105 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 
จากสามแยกที่นานายช่วย  
สาสุข-ไปทางทิศ
ตะวันออก(โพนผะอุง) 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมู่ที่11 ถนนทางทิศเหนือวัด
บ้านไตรตรึงษ์ –ไปทางทิศเหนือ
บ้านหัวดงก าแพง 

499,800 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

บ้านไตรตรึงษ์ หมู่ที่ 11 
จากถนนทางทิศเหนือวัด
ไตรตรึงษ์ –ไปทางทิศ
เหนือบ้าน 
หัวดงก าแพง 

กองช่าง             

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 13 ถนนคสล.ทางทิศ
ตะวันตกหมู่บา้น–ไปทางทิศ
ตะวันตก/ไปทางหนองเรือ 
 

499,800 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 13 ถนนคสล.ทาง
ทิศตะวันตกหมู่บา้น–ไป
ทางทิศตะวันตก/ไปทาง
หนองเรือ 
 

กองช่าง             

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 7 จุดที่1 สีแ่ยกเสา
สัญญาณโทรศัพท์ – ไปทางทิศ
ตะวันออก 
หมู่ที่ 7 จุดที่2  แยกวัดบ้าน
หนองเบ็ญ –ไปทางทิศตะวันตก/
ถนนลาดยาง 

500,000 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 7 บา้นหนองเบ็ญ กองช่าง             

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 8 ถนนแยกบา้นนาย
สัมภาษณ์  วรรณค า–ไปทางทิศ
ตะวันตก 

428,200 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 8 บา้นม่วย กองช่าง             

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 10 ถนนแยกบ้านนาย
สมบัติ  บัวสิงห ์-ไปทางทิศใต้ 

499,800 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่10 บ้านมว่ย กองช่าง             
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       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมู่ที่12 จากถนนคสล. บา้น
น้อยพัฒนา –ไปทางทิศเหนือ
บ้านโพนโพธิ์ทอง 

499,800 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 12 บา้นน้อยพัฒนา กองช่าง             

7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 5 จุดที่1  ถนนคสล.ทาง
ทิศใต้หมู่บ้าน–ไปทางทิศใต้/วัด
กุดพระเจ้า 
หมู่ที่ 5 จุดที่2  สี่แยกบ้านนาย
สมาน พลสวา่ง – ไปทางทิศ
ตะวันออก 

499,800 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 5 บา้นต่องต้อน กองช่าง             

8. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 6 จุดที่1 ถนนคสล.หนอง
บาก – ไปทางทิศเหนือ 
หมู่ที่ 6 จุดที่2  แยกบา้นสง
แคน –ไปทางทิศตะวันออก/หอ
ถังสูงประปา 

500,000 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 6 บา้นสงแคน กองช่าง             

9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1  จุดที่1 ถนนสายหลัก  
– เลียบคลองหทัยธรไปทางทิศ
เหนือ 
-จุดที่2  ถนนสายหลัก  – ไป
ทางทิศใต้ 

266,800 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 1บ้านกู่กาสิงห์ กองช่าง             

10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ถนนสายหลัก –ตามล า
เสียวไปทางทิศเหนือ /บ้านมว่ย 

180,600 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 2 บา้นกูก่าสิงห์ กองช่าง             

 
 
 
 



 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า                                                                                                                                    -60- 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่3 ถนนเชื่อมต่อเขตเทศบาล 
–ไปตามล าเสียวทางทิศเหนือ 

108,100 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 3 บา้นกูก่าสิงห์น้อย กองช่าง             

12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดที่1  เลียบคลอง2 – 
ไปทางทิศตะวันตกเลียบคลองไป
คลอง 1 
หมู่ที่ 4 จุดที่2  เลียบคลอง3 – 
ไปทางทิศใต้ / โพนขี้นก 

305,400 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 4 บา้นหนอง 
อีด า 

กองช่าง             

13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 แยกโรงเรียนกู่กาสิงห์
ประชาสรรค์  – ไปทางทิศใต้ / 
สระแก 
 

201,400 
(งบประมาณ

นอกข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563) 

หมู่ที่ 9 บา้นหนองสิม กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 2       

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม



 
 

-ร่าง- 
 

 
 

 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
อ าเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 



 
 

 

 

สารบัญ 
                                                                                           หน้า 

                           ส่วนที่ 1      -บทน า                                                                    1    
                                            - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน                                  
                                            - ขั้นตอนการจัดแผนการด าเนินงาน                                   2 
                                            - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                                    3 
 
                           ส่วนที่ 2      บัญชีโครงการ 

- สรุปโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน              4 - 5 
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ       6 – 60 
และงบประมาณจากจังหวัดตลอดทั้งงบประมาณจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จัดสรรงบประมาณตามโครงการ 
แก้ปัญหาผู้ประสพภัยจากพายุโพดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


