
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายทางปากทางบา้นช่องด่าน
 หมู่ 2 บา้นช่องด่าน

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 
800 ตารางเมตร (รายละเอยีดตามแบบของ 
อบต.ช่องด่าน ก าหนด) พร้อมติดต้ังปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ปา้ย

417,000 หมู่ 2 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากโรงเรียนหนองเข้ - บา้น
ผู้ช่วยนิพนธ ์เหมือนจันทร์ หมู่ 7 
บา้นหนองเข้

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ย
กว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ
 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
(รายละเอยีดตามแบบของ อบต.ช่องด่าน 
ก าหนด) พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ปา้ย

490,000 หมู่ 7 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหมู่ที่ 12 บา้นสาม
ยอด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 18 บา้นถ้ าผา
วงัจันทร์ ต าบลหลุมรัง

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ย
กว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ
 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
(รายละเอยีดตามแบบของ อบต.ช่องด่าน 
ก าหนด) พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ปา้ย

490,000 หมู่ที ่12 กองช่าง

                                                                                               บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                       (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายทางโรงเรียนบา้นวงัใหญ-่
บริษทัโซล่าเซลล์ หมู่ 4 บา้นวงัใหญ่

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ย
กว่า 900 ตารางเมตร  ไหล่ทางหนิคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
(รายละเอยีดตามแบบของ อบต.ช่องด่าน 
ก าหนด) พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ปา้ย

490,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563
                                                                                             บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                         (ผด.2)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ

ภายในต าบลช่องด่าน
เปน็ค่าส ารวจ - ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ
ภายในต าบลช่องด่าน ทั้ง 15 หมู่บา้น

250,000 หมู่ที่ 1-15 กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในต าบลช่องด่าน

เป็นค่าส ารวจ -ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในต าบลช่องด่าน ทัง้ 15 หมู่บ้าน

100,000 หมู่ที่ 1-15 กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องด่าน

เป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้ภายใน-ภายนอกส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ใน
การเดินระบบสายไฟนอกเหนือ

200,000 ส านักงาน กองช่าง

                                                                                               บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                       (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563








