
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที ่๑) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุร ี

************************** 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่ 1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ  

  -  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 

 

- 1 - 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดาํเนนิการ 
หนวย

ดาํเนนิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายหลัง
วัดหวยสวนพลู หมูที่ 3       
ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุรี 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 430 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0-0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 2,580 
ตารางเมตร โดยดาํเนินการกอสรางตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท. ตามองคการบริหารสวนตําบล
บานบึง กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ 
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย 

1,500,000 
(หนึ่งลานหาแสน

บาทถวน) 

หมูที่ 3 
บานรองเจรญิ 
ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี

กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายบานรองเจริญ เชื่อมอาง
เก็บน้ํา (ชวงที่ 2) หมูที่ 3 
บานรองเจรญิ ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 355 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0-0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 2,130 
ตารางเมตร โดยดาํเนินการกอสรางตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท. ตามองคการบริหารสวนตําบล
บานบึง กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ 
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย 

1,200,000 
(หนึ่งลานสองแสน

บาทถวน) 

หมูที่ 3 
บานรองเจรญิ 
ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี

กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายโรงเรียนบานรองเจริญ 
หมูที่ 3 เชื่อมตอ หมูที่ 6 
(ระยะ 2) ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 375 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0-0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 2,580 
ตารางเมตร โดยดาํเนินการกอสรางตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท. ตามองคการบริหารสวนตําบล
บานบึง กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ 
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย 

1,300,000 
(หนึ่งลานสามแสน

บาทถวน) 

หมูที่ 3 
บานรองเจรญิ 
ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี

กองชาง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที ่๑) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุร ี

************************** 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่ 1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ  

  -  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
 

- 2 - 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดาํเนนิการ 
หนวย

ดาํเนนิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายปราถนา หมูที่ 8  
บานหวยน้ําใส ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 550 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0-0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 3,300 
ตารางเมตร โดยดาํเนินการกอสรางตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท. ตามองคการบริหารสวนตําบล
บานบึง กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ 
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย 

1,900,000 
(หนึ่งลานเกาแสน

บาทถวน) 

หมูที่ 8  
บานหวยน้ําใส 
ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี

กองชาง             

5 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายบานดงคา หมูที่ 9  
บานดงคา ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,540 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0-0.50 เมตร รวมพืน้ที่คอนกรีตไมนอย
กวา 9,240 ตารางเมตร โดยดําเนินการกอสรางตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. ตามองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง กําหนด พรอมติดตั้งปาย
ประชาสมัพันธ โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร 
จํานวน 1 ปาย 

5,393,000 
(หาลานสามแสน
เกาหมื่นสามพัน

บาทถวน) 

หมูที่ 9  
บานดงคา 

ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี

กองชาง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที ่๑) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุร ี

************************** 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่ 1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ  

  -  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
 

- 3 - 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดาํเนนิการ 
หนวย

ดาํเนนิการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

6 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หวยมะกรูด หมูที่ 10       
บานหวยมะกรูด ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 515 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0-0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 3,090 
ตารางเมตร โดยดาํเนินการกอสรางตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท. ตามองคการบริหารสวนตําบล
บานบึง กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ 
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย 

1,800,000 
(หนึ่งลานแปด
แสนบาทถวน) 

หมูที ่10       
บานหวยมะกรูด 
ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี

กองชาง             

7 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทิวทอง 
หมูที่ 14  บานพุบอนกลาง 
ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุรี 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 970 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0-0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 5,820 
ตารางเมตร โดยดาํเนินการกอสรางตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับ อปท. ตามองคการบริหารสวนตําบล
บานบึง กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ 
โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย 

3,375,000 
(สามลานสามแสน

เจ็ดหมื่นหาพัน
บาทถวน) 

หมูที่ 14  
บานพุบอน

กลาง  
ตําบลบานบึง 
อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุร ี

กองชาง             

รวมจํานวนทั้งหมด  7  โครงการ รวมงบประมาณทัง้หมด 16,468,000 (สบิหกลานสี่แสนหกหมืน่แปดพนับาทถวน) 


