
๒. บญัชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                             (แบบ ผด.02)

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
หน้า หน่วย

ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อม เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมติดต้ัง 80 490,000      หมู่ที่ 1 กองชา่ง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะชนิดโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดก าลัง ต าบลดอนไผ่

120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 10 โคม 

๒ โครงการกอ่สร้างหอถงัส าเร็จรูปแบบเชมเปญ เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหอถงัส าเร็จรูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ 1 โดยติด 80 480,000      หมู่ที่ 1 กองชา่ง
หมู่ที่ 1 ต้ังถงัประปาแบบแชมเปญ ขนาดบรรจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม ต าบลดอนไผ่

อปุกรณ์และกอ่สร้างรากคอนกรีตเสริมเหล็กตอกเสาเขม็ พร้อมเดิน
ท่อประปาขยายเขตและท่อเหล็ก 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง 80 498,000      หมู่ที่ 1 กองชา่ง
ไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยปักเสา ค.ส.ล.ขนาดสูง 8.00 เมตร ต าบลดอนไผ่

จ านวน 13 ต้น พร้อมโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดก าลัง 120 วตัต์
พร้อมอปุกรณ์ตามแบบและรายละเอยีดที่อบต.ก าหนด

4 โครงการติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อม เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมติดต้ัง 81 490,000      หมู่ที่ 2 กองชา่ง
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ ชนิดโคมไฟถนนขนิด LED ขนาดก าลัง ต าบลดอนไผ่

120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 10 โคม 
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่อง เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง 81 498,000      หมู่ที่ 4 กองชา่ง

 สวา่งทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 โดยปักเสา ค.ส.ล. ขนาดสูง 8.00 เมตร จ านวน 13 ต้น ต าบลดอนไผ่

พร้อมโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดก าลัง 120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง 81 498,000      หมู่ที่ 6 กองชา่ง

ไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 ทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 โดยปักเสา ค.ส.ล.ขนาดสูง 8.00 เมตร ต าบลดอนไผ่

จ านวน 13 ต้น พร้อมโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดก าลัง 120 วตัต์

ลําดบั
ที่

พ.ศ. ๒๕63
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)

บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕63 

องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

สถานที่ดําเนินการรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. ๒๕62

    1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



๒. บญัชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                                             (แบบ ผด.02)
บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

    1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน้า หน่วย
ข้อบัญญํติ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อม เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมติดต้ังไฟ 81 490,000      หมู่ที่ 4 กองชา่ง
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ ชนิดโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาดก าลัง ต าบลดอนไผ่

120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 10 โคม 
8 โครงการกอ่สร้างหอถงัส าเร็จรูปแบบแชมเปญ เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหอถงัส าเร็จรูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ 3 โดย 81 480,000      หมู่ที่ 3 กองชา่ง

หมู่ที่ 3 ติดต้ังถงัประปาแบบเชญเปญ ขนาดบรรจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม ต าบลดอนไผ่

อปุกรณ์และกอ่สร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กตอกเสาเขม็ พร้อม
เดินท่อประปาขยายเขตและท่อเหล็ก 

9 โครงการกอ่สร้างหอถงัส าเร็จรูปแบบแชมเปญ เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหอถงัส าเร็จรูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 โดย 82 480,000      หมู่ที่ 6 กองชา่ง
หมู่ที่ 6 ติดต้ังถงัประปาแบบเชญเปญ ขนาดบรรจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม ต าบลดอนไผ่

อปุกรณ์และกอ่สร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กตอกเสาเขม็ พร้อม
เดินท่อประปาขยายเขตและท่อเหล็ก 

รวม 9 โครงการ 4,404,000   

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63ลําดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ






