
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง  /   

 

2. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ ๒บ้านซับชมพู ่

กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

3. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ ๓บ้านไทรงาม 

กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง  /   

 

4. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 

กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง  /  

  

5. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน 

กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง  /  

  

6. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ ๖บ้านสันเจริญ 

กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   / 

  

 
 



๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

7. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด 

กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง  /   

 

8. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ 8 บ้านทา่ด้วง 

กว้างเฉลี่ย ๑๔ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง  /   

 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
คุณภาพ ๘.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง  /   

 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู ่

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
คุณภาพ ๘.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง  /   

 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
คุณภาพ ๘.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง 

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
คุณภาพ ๘.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

 



๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
คุณภาพ ๘.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
คุณภาพ ๘.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
คุณภาพ ๘.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
คุณภาพ ๘.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

17. โครงการจดัซื้อยางมะตอย
ส้าเรจ็รูป 

จ้านวน  ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

18. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

 
 



๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

19. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๒ บ้านซับชมพู ่

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

20. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

21. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

22. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

23. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๖ บ้านสันเจรญิ 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

24. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

 



๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

25. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง     

 

27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ ๒ บ้านซับชมพู ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

28. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

29. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

30. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

 



๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

31. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ ๖ บ้านสันเจรญิ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

33. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

๑๐๐,๐๐๐ กองช่าง   /  

 

34. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ไทรงาม 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 

กว้าง 5.00เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. 

4,800,000 กองช่าง   /  

 

35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายบ้านสัน
เจริญ-บ้านล้าสุทธิ 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

กว้าง 5 เมตร ยาว  3,000 เมตร 500,000 กองช่าง   /  

 

         

 



๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

36. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ซอยสันเจรญิ-บึง
หวาย หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

กว้าง 5 เมตร ยาว  3,000 เมตร 500,000 กองช่าง   /   

37. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ซอยท่าด้วงซับ
ชมพู่  หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม, 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

กว้าง 5 เมตร ยาว  3,000 เมตร 500,000 กองช่าง   /   

38. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายบ้านสัน
เจริญ-บ้านสระแก้ว พ.ช.ถ.
47-001 หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง
สะทอน, หมู่ที่ 6 บ้านสัน
เจริญ 

กว้าง 6.00เมตร ยาว 5,430 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

1,000,000 กองช่าง   /   

39. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บา้น
ไทรงาม  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร                   
ยาว 5,600 เมตร ลงวัสดุคัดเลอืกไม่น้อยกว่า 
1,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

200,000 กองช่าง   /   

     

     



๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

40. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บา้น
สันเจริญ  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 5,600 เมตร ลงวัสดุคัดเลอืกไม่น้อยกว่า 
1,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

200,000 กองช่าง   /   

41. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
ตลาด 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 4,200 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 
1,350 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

150,000 กองช่าง   /   

42. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า
ด้วง 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร   
ยาว 4,200 เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 
1,350 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

150,000 กองช่าง   /   

43. โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านไทรงาม – บ้านโป่ง
เจริญ 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

4,800,000 กองช่าง   /   

     
     



๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

44. โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
สายทาง พช.ถ47-005 
สายบ้านสันเจริญ-บ้านล้า
สุทธิ 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

9,600,000 กองช่าง /    

 

45. โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
สายทาง พช.ถ47-006 
สายบ้านท่าด้วง-บ้านห้วย
ตลาด 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

4,800,000 กองช่าง  /   

 

46. โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
สายทาง พช.ถ47-007 
สายบ้านหนองเดื่อ-บ้านล้า
สุทธิ  
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

6,000,000 กองช่าง  /   

 

     

     



๑๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

47. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัด
ใหม ่
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 

200,000 กองช่าง /    

 

48. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
ขอน 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 

100,000 กองช่าง /    

 

49. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
ขอน 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.ท่าด้วง 

100,000 กองช่าง  /   

 

50. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับ
ดินสอ 
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู ่

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 480 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

300,000 กองช่าง  /   

 

     

     



๑๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

51. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับ
ชมพู-่โป่งหว้า 
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่  

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 102.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 255 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ดว้ง 

150,000 กองช่าง  /   

 

52. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่ง
เจริญ 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 480 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

300,000 กองช่าง /    

 

53. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าบ้านเฮยีแกะ 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 336 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

200,000 กองช่าง /    

 

54. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ส้านักตาเสือ 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 168 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 

100,000 กองช่าง  /   

 

     

     



๑๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

55. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่ง
หว้า 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน  

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 113.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 339 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

200,000 กองช่าง   /  

 

56. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ดารา 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 

150,000 กองช่าง   /  

 

57. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถัง
ประปา 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน  

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 258 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 

150,000 กองช่าง  /   

 

58. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายล้า
สุทธิ 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 500 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

310,000 กองช่าง  /   

 

     

     

 



๑๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

59. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง
โรงเรียนสันเจริญ 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 324 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

190,000 กองช่าง   /  

 

60. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วยตลาด 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 

100,000 กองช่าง   /  

 

61. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วยตลาด 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 114.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 570 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

350,000 กองช่าง   /  

 

62. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขา
มัน 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 102.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 255 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

150,000 กองช่าง   /  

 

     

     



๑๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

63. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สถาบันการเงินท่าด้วง 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 736 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง 

460,000 กองช่าง   /  

 

64. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่า
ด้วงห้วยตลาด 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 

200,000 กองช่าง   /  

 

65. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว3,375 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดคุัดเลือกเลือกไม่
น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วง 

150,000 กองช่าง   /  

 

66. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน   

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,250 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดคุัดเลือกเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง 

100,000 กองช่าง   /  

 

     

     

 



๑๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

67. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,250 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดคุัดเลือกเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง 

100,000 กองช่าง /    

 

68. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,375 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดคุัดเลือกเลือกไม่
น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วง 

150,000 กองช่าง /    

 

69. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 4,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลงวัสดคุัดเลือกเลือกไม่
น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วง 

200,000 กองช่าง /    

 

70. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย
แต่งถนนดินเดิม สายหลังวัด
วังขอน 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

35,000 กองช่าง /    

 

     

     



๑๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

71. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย
แต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  
 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

35,000 กองช่าง /    

 

72. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย
แต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

35,000 กองช่าง /    

 

73. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย
แต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน   

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

35,000 กองช่าง /    

 

74. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย
แต่งถนนดินเดิม สาย หมู่ที่ 
6 เชื่อม 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 6,000 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

100,000 กองช่าง   /  

 

75. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย
แต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 7 
บ้านห้วยตลาด  

โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 
7 บ้านห้วยตลาด  

100,000 กองช่าง   /  

 



๑๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

76. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย
แต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

35,000 กองช่าง   /  

 

77. โครงการขุดลอกสระน้้า
กิจการประปา 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

ปริมาณงาน กว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร ลึก 5.00 เมตร ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 14,000 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง
ก้าหนด 

400,000 กองช่าง   /  

 

78. โครงการจ้างเหมาขุดลอก
สระน้้า เพื่ออุปโภค บรโิภค 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

ปริมาณงาน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 
เมตร ลึก 5.00 เมตร ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 3,600 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง
ก้าหนด 

100,000 กองช่าง  /   

 

79. โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืนทาง 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จ้านวน 7 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

35,000 กองช่าง  /   

 

80. โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืนทาง 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จ้านวน 8 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

38,000 กองช่าง  /   

 

     
     



๑๘ 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

81. โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืนทาง 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จ้านวน 4 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

20,000 กองช่าง   /  

 

82. โครงการปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้้าดิบ 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  
 

ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซีช้ันคุณภาพ 13.5 ขนาด 
2 นิ้ว ลึก 0.50 เมตร ยาว 580 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

65,000 กองช่าง   /  

 

83. โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น้้าแก้ปัญหาภยัแล้ง 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้้าแบบซับเมิส้ ขนาด 
3 แรงม้า สามารถสูบน้้าได้ 7,000 ลิตร/ช่ัวโมง 
ที่ความลึก 42.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด  

45,000 กองช่าง   /  

 

84. โครงการปรับปรุงขยายท่อ
จ่ายน้้าประปา แก้ปัญหาภัย
แล้ง 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ช้ันคุณภาพ 13.5 
ขนาด 2 นิ้ว ลึก 0.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

138,000 กองช่าง   /  

 

85. โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล. บริเวณไร่กา้นันป้าย 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 2.10 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

175,000 กองช่าง   /  

 



๑๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

86. โครงการก่อสร้างสะพาน
อาสา บริเวณเลยไร่เฮียแกะ 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

ปริมาณงาน กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

175,000 กองช่าง   /  

 

87. โครงการก่อสร้างสะพาน
อาสา สายไรลุ่งลอ 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

ปริมาณงาน กว้าง 1.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
หนา 0.12 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง 

175,000 กองช่าง   /  

 

88. โครงการก่อสร้างสะพาน
อาสา บริเวณฝายน้้าล้นหลัง
วัด 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง   

ปริมาณงาน กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วงก้าหนด 

185,000 กองช่าง   /  

 

89. โครงการก่อสร้างราวกันตก
สะท้อนแสง บริเวณซอยล้า
สุทธิ 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

ปริมาณงาน สูง 1.20 เมตร ยาว 300 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วงก้าหนด 
งบประมาณที่ตั้งไว ้

210,000 กองช่าง   /  

 

90. โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
ระหว่างต้าบลท่าด้วงกับ
ต้าบลสระแก้ว 

ปริมาณงาน แห่งที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร แห่งที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 21.00 เมตร 

9,000,000 กองช่าง   /  

 



๒๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการจดังานรัฐพิธี 
อ้าเภอหนองไผ่  จังหวัด
เพชรบูรณ ์

จ้านวน 1 ครั้ง/ป ี 10,000 ส้านกัปลดั /    

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            



๒๑ 
 
 

  2.2 แผนงานการศึกษา  
    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าด้วง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จ้านวน 
๖๒ คน 

๓๔๗,๒๐๐ ส้านกัปลดั  /   

 

2. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม) โรงเรียน จ้านวน ๕ 
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง 

เด็กนักเรยีน จ้านวน  560 คน และเด็กศพด.บ้าน
ท่าด้วง จ้านวน 55 คน รวมทั้งสิน้ ๖15 คน 

1,250,418 ส้านกัปลดั  /   

 

         

 

     

     

     

     

     

     

          



๒๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
  2.2 แผนงานการศึกษา   
   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน 

จ้านวน 1 ครั้ง/ป ี 11,000 ส้านกัปลดั /    

 

4. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรยีน 

จ้านวน 1 ครั้ง/ป ี 11,000 ส้านกัปลดั /    

 

5. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 

จ้านวน 1 ครั้ง/ป ี 16,500 ส้านกัปลดั /    

 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าด้วง 

จ้านวน  ๑  แห่ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั /    

 

7. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

จ้านวน 1 ครั้ง/ป ี 23,650 ส้านกัปลดั /    

 

8. ค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียน สังกัด สพฐ. 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรบั
โรงเรียน สังกัด สพฐ. จ้านวน ๕ แหง่รวม
จ้านวนเด็กทัง้สิ้น  ๕๙๑ คน 
ๆ ละ ๒๐ บาท/วันจ้านวน ๒๐๐ วัน 

๒,๓๖๔,๐๐๐ ส้านกัปลดั  /   

 



๒๓ 
 

          
รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
  2.2 แผนงานการศึกษา  
     

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

9. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาเป็น
ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง 

จ้านวน 55 คน คนละ 1,700.- 93,000 ส้านกัปลดั /    

 

10. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบฯ โรงเรียน
ท่าด้วงพิทยาคม 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 

     

     

     

     

     

     



๒๔ 
 

               
  2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั    / 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
             



๒๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
  2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

2. โครงการงานกาชาดมะขาม
หวานนครบาลเพชรบูรณ์ 
อ้าเภอหนองไผ ่

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั /     

3. โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรม
ต้าบลท่าด้วง)  

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๗๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /   

4. โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์ (สภาวัฒนธรรม
ต้าบลท่าด้วง)  

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี 70,000 ส้านกัปลดั   /   

5. โครงการบวชนาคหมู่เฉลมิ
พระเกียรติฯ (สภา
วัฒนธรรมต้าบลท่าด้วง) 

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี 50,000 ส้านักปลดั    /  

     

     

     

     

             



๒๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข            
  3.1 แผนงานสาธารณสุข              

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการจดัซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 70,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 

2. โครงการจดัซื้อน้้ายาฉดีพ่นยุงลาย จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 100,000 ส้านกัปลดั   /  

 

3. โครงการจดัซื้อทรายอะเบท จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 50,000 ส้านกัปลดั   /  

 

4. โครงการจดัซื้อสารสม้และคลอรีน จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 100,000 ส้านกัปลดั   /  

 

5. โครงการส้ารวจข้อมลูสัตว์และขึ้นทะเบียนสตัว์ฯ 
“ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า” 

จ้านวน  2  ครั้ง/ป ี ๑2,๐๐๐ ส้านกัปลดั  /   

 

6. โครงการตามพระราชด้าริด้านสาธารณสุขฯ  จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 160,000 ส้านกัปลดั   /  

 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา่ (COVID-19)และการจดัท้า
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 20,000 ส้านักปลดั   /  

 



๒๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการจดัซื้อผ้าห่มสา้หรับ
ช่วยเหลือผูม้ีฐานะยากจน
และด้อยโอกาสทางสังคม 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั /     

2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ  

จ้านวนผู้สูงอายภุายในต้าบลท่าด้วง ตามระเบยีบฯ 
ของทางราชการ 

6,800,000 ส้านกัปลดั  /    

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ฯ 

จ้านวนผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในต้าบล ท่าด้วง 
ตามระเบียบฯ ของทางราชการ 

1,600,000 ส้านกัปลดั  /    

4. โครงการตรวจวัดซื้อแว่น
สายตา ส้าหรับผูสู้งอายุและ
ผู้บกพร่องทางสายตาเพื่อ
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /   

5. โครงการเหล่ากาชาดและ
ชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้
ประสบสาธารณภัยและผู้
เดือดร้อนจังหวดัเพชรบูรณ ์ 

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /   

6. โครงการรวมน้้าใจ กิ่ง
กาชาดท้องถิ่นชาว
ประชา ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัและเดือดร้อน   

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /   



๒๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์               
   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

7. โครงการรวมน้้าใจ กิ่ง
กาชาดท้องถิ่นชาว
ประชา ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัและเดือดร้อน   

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 

8. โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ้าเภอหนองไผ ่

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑5,๐๐๐ ส้านกัปลดั /    

 

9. โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ประชาชนในพ้ืนท่ี จ้านวน 200 ครัวเรือน 571,935 ส้านกัปลดั  /   

 

     

     

 
 



๒๙ 
 

  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต้าบลท่าด้วง 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๘๐,๐๐๐ ส้านักปลดั   /  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



๓๐ 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 10,000 ส้านกัปลดั /    

 

3. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 10,000 ส้านกัปลดั   /  

 

4. โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 30,000 ส้านกัปลดั   /  

 

5. โครงการปรับปรุงวิสยัทัศน์
การมองเห็นขณะขับขี่สอง
ข้างทาง ถนนทางหลวง
ชนบท 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 3๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 

6. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้้า 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 3๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 

7. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ้าต้าบลท่าด้วง 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 20๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 



๓๑ 
 

     
รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
แม่บ้านต้านยาเสพติด 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 

2. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬา  

จ้านวน  ๘  หมู่บ้าน ๙๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั    / 

 

3. โครงการบรูณาการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นและ
ชุมชน จังหวัดเพชรบรูณ ์ 

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี 35,000 ส้านกัปลดั   /  

 

4. โครงการประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บา้น/ชุมชน 
ปลอดภัยยาเสพติด 

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี 10,000 ส้านกัปลดั /    

 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
ท้าขนมไทย 

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี 15,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 

6. โครงการส่งเสริมอาชีพ การ
ท้าน้้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี 15,๐๐๐ ส้านกัปลดั   /  

 



๓๒ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการจดังานกีฬาต้านยา
เสพติด 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๑๓๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั    / 

 

2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลมวลชน “อ้าเภอ
หนองไผ่คัพ” 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 2๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั    / 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 



๓๓ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 50,000 ส้านกัปลดั   /  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



๓๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป        

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้าน
คุณภาพการให้บริการของ 
อบต.ท่าด้วง 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 20,000 ส้านกัปลดั  /   

 

2. โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ ตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 300,000 ส้านกัปลดั    / 

 

     

     

     

     

     

     

     
     



๓๕ 
 
 
 

   7.2 แผนงานเคหะชุมชน          

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการปรับปรุงขยายโรง
จอดรถ 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

ปริมาณงาน กว้าง 12.00 เมตร ยาว 36.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง
ก้าหนด 

290,000 ส้านกัปลดั    / 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 



๓๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
   7.2 แผนงานเคหะชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

2. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
ของเอนกประสงค์ อบต.ท่า
ด้วง 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

ปริมาณงาน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.
ท่าด้วงก้าหนด 

150,000 ส้านกัปลดั    /  

          

          

          

          

     

     

 
 



๓๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเกษตร            
  8.1 แผนงานการเกษตร         

 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

1. โครงการเข้าร่วมงานวัน
มะม่วงและของดี อ้าเภอ
หนองไผ ่

จ้านวน ๑ ครั้ง / ป ี 3๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั  /    

2. โครงการจดังานวันมะม่วง
และ ของดี อ้าเภอหนองไผ่  

จ้านวน ๑ ครั้ง/ป ี 2๐,๐๐๐ ส้านกัปลดั  /    

          

          

          

          

 


