
รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี โครงการ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ษ พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย
๑ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
 ม. 1–9

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 210 เมตร

423,200 สายหมู่ท่ี 1-9 กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
 ม.2  สายบ้านนาย
ฉลองศักด์ิ-นานายเท่ียง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.5 ม. หนา 0.15 ม.
 ยาว 250 เมตร

447,100 หมู่ 2 กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
 ม.3 สายบ้านนางสุมาลี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 120 เมตร

184,500 หมู่ 3 กองช่าง

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4
 สายชะลอมะขาม

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 เมตร

405,500 หมู่ 4 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5
 สายบ้านนางมะลิ-ร.ร.
ดงเจริญ

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
 5 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 140 เมตร

349,000 หมู่ 5 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
 สายบ้านนายส าราญ

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 34 เมตร

52,200 หมู่ 6 กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

      แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชน ท่ีเข้มแข็ง



แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชน ท่ีเข้มแข็ง
7 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
   สาย ม.4-ม.7

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 150 เมตร

302,300 หมู่ 7 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีต ม.8 บริเวณ
หลัง โรงเรียนวัดใหม่วัง
หว้า

ขนาดกว้าง 10 เมตร
 ยาว 40 เมตร

421,400 หมู่ 8 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9
   สายซอยประปา

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 150 เมตร

230,600 หมู่ 9 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างผนัง
ก้ันน้ า ม.10 บริเวณสาย
เลียบคลองบอระเพ็ด

ขนาดกว้าง 0.15 สูง
 0.60 เมตร ยาว 
200 เมตร

213,500 หมู่ 10 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 ม.11 สายซอยล าเจียก

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 170 เมตร

261,300 หมู่ 11 กองช่าง

12 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ
 ม.6 สายเหมืองตาจอก

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
 3 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 1,600 เมตร

215,500 หมู่ 6 กองช่าง



แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชน ท่ีเข้มแข็ง
13 โครงการซ่อมแซม

ถนนลาดยางพาราชนิด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านโคก-ห้วยตาด า(ช่วงท่ี
2)

ขนาดผิวจราจรกว้าง   
6 ม. ยาว 1,500 ม. 
ไหล่ทางข้างละ  1 เมตร

6,324,000 ต.ห้วยพุก กองช่าง

รายละเอียด งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี โครงการ โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ษ พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการส่งเสริมการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
เพ่ือการเกษตรปลอด
สารเคมี

ส่งเสริมการเรียนรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และชีวภาพเพ่ือ
การเกษตรปลอด
สารเคมี

30,000 ต.ห้วยพุก ส านักปลัด

9,860,100

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4

 แผนงานการเกษตร








