
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 โครงการอดุหนุนติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอปุกรณ์ 90 200,000      ต าบลดอนไผ่ กองชา่ง

ขนาด 30 KVA พร้อมอปุกรณ์  หมู่ที่ 6 จ านวน 1 เคร่ือง บริเวณหมู่ที่ 6 ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก

รวม 1 โครงการ 200,000      

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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.
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง 100 445,000      หมู่ที่ 2 กองชา่ง

ไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ ซอยเกษตรสามคัคี ทางสาธารณะ ซอยเกษตรสามคัคี หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 4 โดยปักเสา เชื่อม หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 4 คอร.ขนาดสูง 9.00 เมตร จ านวน 13 ต้น พร้อมโคมไฟถนนชนิด ต าบลดอนไผ่

LED  ขนาดก าลัง 120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์ตามแบบและรายละเอยีด
ที่อบต.ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน 
1 ป้าย

2 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ พร้อมขยาย 101 445,000 หมู่ที่ 3 กองชา่ง

พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซอยราษฎร์ยนิดี เขตไฟฟ้า ซอยราษฎร์ยนิดี (ซอยอนามยั) หมู่ที่ 3 โดยปักเสา คอร. ต าบลดอนไผ่

(ซอยอนามยั) หมู่ที่ 3 ขนาดสูง 9.00 เมตร จ านวน 13 ต้น พร้อมโคมไฟถนนชนิด LED
ขนาดก าลัง 120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์ตามแบบและรายละเอยีด
ที่อบต.ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน 

1 ป้าย

บญัชีจํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

สถานที่ดําเนินการรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. ๒๕64

    1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลําดบั
ที่

พ.ศ. ๒๕65
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65ลําดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ



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

แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

    1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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.

3 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ พร้อมขยาย 101 176,000 หมู่ที่ 5 กองชา่ง

พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณปลายถนนประชา เขตไฟฟ้า บริเวณปลายถนนประชาเจริญ - โรงงานบุญน า โดยปัก ต าบลดอนไผ่

เจริญ - โรงงานบุญน า หมู่ที่ 5 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จ านวน 5 ต้น พร้อมโคมไฟถนนชนิด 
LED ขนาดก าลัง 120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์ตามแบบและรายละเอยีด
ที่อบต.ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน 
1 ป้าย

4 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้าน เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านนายบุญชยั 101 445,000 หมู่ที่ 6 กองชา่ง

นายบุญชยั เอี้ยวสุวรรณ หมู่ที่ 6 เอี้ยวสุวรรณ  โดยปักเสา คอร.ขนาดสูง 9.00 เมตร จ านวน 13 ต้น ต าบลดอนไผ่

พร้อมโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดก าลัง 120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์
ตามแบบและรายละเอยีดที่ อบต.ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชา
สัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

5 โครงการติดต้ังชดุลูกขา่ยเสียงไร้สายภายใน เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังชดุลูกขา่ยเสียงไร้สายภายในต าบล โดยติดต้ังชดุ 101 443,000 ต าบลดอนไผ่ กองชา่ง

ต าบล ลูกขา่ย จ านวน 8 ชดุ พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ ตามแบบและราย
ละเอยีดที่อบต.ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

6 โครงการติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อม เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมติดต้ัง 101 498,800 หมู่ที่ 1 กองชา่ง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งทางสาธารณะ ซอยดอนไผ่ ไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ ซอยดอนไผ่พัฒนา 2 หมู่ที่ 1 โดยติดต้ัง ต าบลดอนไผ่

พัฒนา 2 หมู่ที่ 1 หมอ้แปลง ขนาด 30 KVA จ านวน 1 ลูก และปักเสา คอร.ขนาดสูง
9.00 เมตร จ านวน 10 ต้น พร้อมโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด
ก าลัง 120 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์ ตามแบบรายละเอยีดที่ อบต.ก าหนด
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65ลําดบั

ที่
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



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

แผนการดาํเนินงาน   ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนไผ่  อําเภอดาํเนินสะดวก  จังหวัดราชบรุี

    1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยอดุม 102 494,000 หมู่ที่ 4 กองชา่ง

คอนกรีต ซอยอดุมทรัพย ์หมู่ที่ 4 ทรัพย ์หมู่ที่ 4 โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ต าบลดอนไผ่

ทับผิวจราจรเดิม ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือรวม
พื้นที่ปูยาง ไมน่้อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร ตามแบบและราย
ละเอยีดที่อบต.ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

รวม 7 โครงการ 2,946,800   

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65ลําดบั
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ








