
แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง สาธารณปูโภค การผังเมืองและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

1.1  แผนงานเคหะชมุชน

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

1 โครงการซ่อมแซม ติดต้ัง 
ไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 7

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะ หมู่ที ่1- หมู่ที ่7 
(พลังงานแสงอาทิตย์ 
Solar Call) บริเวณจุด
เส่ียงของหมู่บ้านฯลฯ

50,000    หมู่ที่ 1 - 7 อบต.บางเลน / /

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 หมู่ 1 จากนานางสุกศรี 
บุญราศรี-บ้านนายอาวุธ บูชา

ก่อสร้างถนน คสล.จากนา 
นางสุกศรี  บุญราศรี - บ้าน
นายอาวุธบูชา ผิวกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 360 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

500,000 หมู่ 1 จากนา
นางสุกศรี บุญ
ราศรี-บ้าน
นายอาวุธ บูชา

อบต.บางเลน / /

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 บ้านทองประดิษฐ์

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 24.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 72.00 ตร.ม.

53,000  หมู่ที่ 2 บ้าน
ทองประดิษฐ์

อบต.บางเลน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานที่
ด าเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

ที่
สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

3 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์
พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ทองประดิษฐ์  บริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการก่อสร้างเสาธง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดทองประดิษฐ์บริเวณ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 แห่ง

52,000 หมู่ที่ 7จากไร่
ผักนายส าเริง-
ฟาร์มบุญชู

/ /

4 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย หมู่
ที่ 4จากถนน 3422-กลาง
หมู่บ้าน

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ีย จากถนน 
3422 - กลางหมู่บ้าน ผิว
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
790 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 
3,160 ตร.ม.

140,000 หมู่ที่ 4จาก
ถนน 3422-
กลางหมู่บ้าน

อบต.บางเลน / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

5 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย หมู่
ที่ 7จากไร่ผักนายส าเริง-
ฟาร์มบุญชู

ไร่ผักนายส าเริง-ฟาร์มบุญชู
(ร.6กขวา สองพี่น้อง) ผิว
กว้าง2.50 เมตร ยาว 
910 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,175 ตร.ม.

100,000 หมู่ที่ 7จากไร่
ผักนายส าเริง-
ฟาร์มบุญชู

อบต.บางเลน / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

6 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย หมู่
ที่3

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ีย ม.3 จากถนน 
3422 ถึง บริเวณบ้านนาง
สละ ผิวเผือก กว้างเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาว 1,090 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม.

144,000 หมู่ที3่ / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

7 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย หมู่
ที่6 จากถนน 3422-ถนนค
สล.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ีย ม.6 จากถนน 
3422 ถึง ถนน คสล. ผิว
กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ยาว 1,210 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3,630 ตร.ม.

160,000 หมู่ที6่ จาก
ถนน 3422-
ถนนคสล.

/ /

8 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ภายในต าบลบางเลนบางเลน
 หมู่ที1่-7

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียภายใน
ต าบลบางเลนบางเลน หมู่
ที่1-7

500,000 หมู่ที1่-7 อบต.บางเลน / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาสาอเนกประสงค์
 ม.1

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ ม.1 
กั้นห้อง ท าห้องเก็บของ ฯลฯ

100,000 ศาสา
อเนกประสงค์
 ม.1

อบต.บางเลน / /

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารและสถานที่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและโรงอาหาร

สถานที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 300,000 สถานที่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

อบต.บางเลน / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

11 โครงการยกระดับถนนดิน 
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 
จากบ้านนายช้อง-บ้านนาย
ประไพร บูชา ม.1

(จากบ้านนายช้อง ถึง บ้าย
นายประไพร  บูชา) 
ปริมาณงาน 1.งานลงหิน
คลุก ผิวกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร ,ผิวกว้าว 
3.00 เมตร ยาว 70 
เมตร 2. งานยกระดับถนน
ดิน ผิวกว้าง 4.00 เมตร  
ฐานกว้าง 5.00 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 
184 เมตร

248,000 บ้านนายช้อง-
บ้านนาย
ประไพร บูชา 
ม.1

อบต.บางเลน / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

12 โครงการยกระดับถนนดิน 
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 
จากบ้านนายประหยัด-อ่าง
เก็บน้ า ม.1

ยกระดับถนนดิน ลงหิน
คลุก พร้อมปรับเกล่ีย จาก
บ้านนายประหยัด-อ่างเก็บ
น้ า ปริมาณงาน 1.ลงหิน
คลุก ผิวกว้างเฉล่ีย 4.00 
เมตร ยาว 568 เมตร หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 2,272 ตร.ม. 2.
ยกระดับถนนดิน ผิวกว้าง
เฉล่ีย 4.00 เมตร ฐานกว้าง
เฉล่ีย 5.00 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.50 เมตร ยาว 411 เมตร

435,000 / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

13 โครงการยกระดับลงหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ีย หมู่ที่ 7  
จากถนน 3422 ถึงโรงเผา
ขยะ

ปริมาณงาน 1.งานถมดิน 
ผิวกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร 
สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร ความ
ยาว 300 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 900 ตร.ม. 2.ลงลง
หินคลุก ผิวกว้างเฉล่ีย 
3.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.10 
เมตร ความยาว 1,100 
เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.

200,000 / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

14 โครงการร้ือถนนลาดยางเดิม
 พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กใหม่ ม.3

ร้ือถนนลาดยาง พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณ
งาน ผิวกว้าง 4 เมตร ยาว 
134 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 536 ตร.ม. บริเวณ
หน้าศาลเจ้าพอ่มะลิวัณ

422,000 บ้านนายช้อง-
บ้านนาย
ประไพร บูชา 
ม.1

อบต.บางเลน / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.3  แผนงานการเกษตร แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

1 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
หมู่ที่  1 -  7  ต าบลบางเลน

ด าเนินโครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน ม.1-7

100,000  ม.1-7     ต.
บางเลน

อบต.บางเลน / /

2 โครงการปลูกหญา้แฝกและ
ปลูกต้นไม้ หมู่ที่ 1 บ้าน
ดอนกระเบื้อง

ด าเนินงานโครงการปลูก
หญา้แฝกและปลูกต้นไม้ 
หมู่ที ่1 บ้านดอนกระเบื้อง

10,000    ม.1 อบต.บางเลน / /

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน



1.3  แผนงานการเกษตร แบบ ผด. 02

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

อยู่ระหว่า
ด าเนินงาน

ยังไม่
ด าเนินการ

6 
เดือน

12 
เดือน

3 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม
พชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของพนัธุกรรม
พชืต่าง ๆ

10,000    ม.1-7     ต.
บางเลน

อบต.บางเลน / /

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 สถานะการด าเนินงาน รอบรายงาน


