
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล า โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ดับ กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เมย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  หมู่ที ่1 รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ รางกวา้ง 0.50 ม. 100,000 ม.1 กองช่าง

เร่ิมจากหน้าวัดโพธิส์าะปทุมถึงหน้า ยาว 34.00 ม. ฝารางกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม. กุศกร
บ้านอดิศักด์ิ  เจริญรอย

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ รางกวา้ง 0.50 ม. 100,000 ม.2 กองช่าง

หมู่ที ่2 บ้านจิก เส้นร้านค้ากองทุนถึง ยาว 34.00 ม. ฝารางกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม. บ้านจิก
ส่ีแยกพ่อค ามี  สีละไม

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ รางกวา้ง 0.50 ม. 100,000 ม.3 กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นลาดสมดี ข้างบา้นแม่ค าปน่ ยาว 34.00 ม. ฝารางกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม. ลาดสมดี
สุยะลา ไป บ้านนางหมาสี ช่วยจ า

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 100,000 ม.4 กองช่าง

หมู่ที ่4 บ้านศรีสุข เส้นข้างบ้าน ยาว 41.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ ศรีสุข
นางอรสา  ศรีอ่อน น้อยกวา่ 164.00 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่5 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 100,000 ม.5 กองช่าง

จากบ้านก านันไป อบต.กุศกร ยาว 41.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ กุงใหญ่
น้อยกวา่ 164.00 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 500,000

แบบ ผด.02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร  อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ล า โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ดับ กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เมย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ รางกวา้ง 0.50 ม. 100,000 ม.6 กองช่าง

หมูที่ 6 บา้นกุงน้อย ต่อจากบา้นนายสุพจน์ ยาว 34.00 ม. ฝารางกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 ม. กุงน้อย

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 100,000 ม.7 กองช่าง

หมู่ที ่7 บ้านดอนกลาง ไปฮองนาฮี ยาว 41.00 ม.  หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ดอนกลาง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 100,000 ม.8 กองช่าง

หมู่ที่ 8 บา้นโนนกระโจม จากบา้นนางดี พึ่งพบ ยาว 41.00 ม.  หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง โนนกระโจม

ไปบ้านนางประนอม ละอองแก้ว
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 100,000 ม.9 กองช่าง

หมู่ที ่9 บ้านกุศกร เส้นหน้าบ้านนาง ยาว 41.00 ม.  หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กุศกร
มณเฑียน  อ้อมนอก 

10 โครงการก่อสร้างร้ัวส านักงาน อบต. สูง 1.80 เมตร ยาว 50 เมตร ( ตามแบบ อบต. 146,000 อบต.กุศกร กองช่าง

กุศกร กุศกร ก าหนด )
1,046,000
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