
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 หมู่ที่ 12 บา้นสามยอด
กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บา้นสามยอด 
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 
840 ตร.ม. ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 0.50 ม.
 หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทถ-
2- 202พร้อมติดต้ังปา้ย ประชาสัมพนัธ์ 
โครงการ 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะ
และชุมชน(00241) แผนงานเคหะและชุมชน
 (00240)

494,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ หมู่ที่ 5 บา้นสามยอด ซอยหมู่
มอญ

ขนาดกว้าง 4  ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 800
 ตร.ม. ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน งานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทถ-
2-204 พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ 
โครงการ 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะ
และชุมชน(00241) แผนงานเคหะและชุมชน
 (00240)

424,800 หมู่ที่ 5 กองช่าง

                                                                                               บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                       (ผด.2)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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.
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10

 บา้นช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2
ขนาดกวา้ง 4  ม. ยาว 63 ม. หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 252 ตร.ม. 
ไหล่ทางหนิคลุกขา้งละ 0.50 ม. หรือตาม
สภาพพืน้ทีต่ามแบบมาตรฐาน งานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดต้ังป้าย 
ประชาสัมพนัธ ์โครงการ 1 ป้าย ต้ังจา่ยจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้าน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240

133,900 หมู่ที่ 10 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างทางเดินเทา้
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้น
หนองหวา้

กวา้ง 1 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
พืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 600 ตร.ม. ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืน้ทีต่าม
แบบมาตรฐานทางเดินเท้า กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน 00240

321,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปาก
ทางเข้าหมู่บา้น หมู่ที่ 2

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 300 ตร.ม.
ไหล่ทางหนิคลุกขา้งละ 0.50 ม. หรือตาม
สภาพพืน้ทีต่ามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทถ-2-202 
พร้อมติตดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ ์โครงการ 1 
ป้าย ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ใน แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)

170,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
                                                                                             บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                         (ผด.2)

พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561
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6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ถนน

ลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 4 บา้นวงัใหญ่

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,060 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร หรือใช้ดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 
731.40 ลบ.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พร้อมติตดต้ังปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)

281,700 หมู่ที่ 8 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี

ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/

งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

                                                                                               บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                       (ผด.2)








