
ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านจัดระเบียบชุมชน / สังคม 
และการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17                          5,340,000           19                         6,213,000     22                     6,653,000     21             4,903,000      18                   3,933,000                   97                  
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5                            2,000,000           9                           2,270,000     11                     2,770,000     11             2,770,000      11                   2,770,000                   47                  
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8                            11,794,000          11                         11,854,000    10                     12,124,000   10             12,124,000    9                    12,094,000                 48                  

รวม 30                         19,134,000         39                        20,337,000   43                    21,547,000  42            19,797,000   38                  18,797,000                192               
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3                            320,000              3                           320,000        3                       340,000       3              340,000        3                    340,000                      15                  
2.2 แผนงานการศึกษา 20                          4,300,000           22                         5,325,200     18                     4,660,400     16             4,440,400      14                   4,140,400                   90                  
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 12                          2,230,000           11                         2,180,000     10                     2,640,000     10             2,640,000      8                    1,240,000                   51                  
และนันทนาการ
2.4 แผนงานสาธารณสุข 8                            652,000              10                         1,252,000     12                     1,862,000     12             1,862,000      12                   1,862,000                   54                  
2.5 แผนงานงบกลาง 1                            180,000              1                           190,000        1                       190,000       1              190,000        1                    200,000                      5                    

รวม 44                         7,682,000          47                        9,267,200     44                    9,692,400    42            9,472,400     38                  7,782,400                  215               

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน

ปี 2564

ปี 2564

รวม 5 ปีปี 2565

ปี 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปี 2561 รวม 5 ปีปี 2562

แบบ



โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข 9                            150,000              8                           1,280,000     11                     2,010,000     11             2,010,000      11                   2,010,000                   50                  

รวม 9                          150,000             8                          1,280,000     11                    2,010,000    11            2,010,000     11                  2,010,000                  50                 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 61                          74,495,000          69                         82,300,000    56                     60,689,000   44             66,723,000    21                   34,258,000                 251                
4.2 แผนงานการพาณิชย์ 2                            186,000              2                           186,000        12                     5,736,000     6              2,036,000      3                    836,000                      25                  

รวม 63                         74,681,000         71                        82,486,000   68                    66,425,000  50            68,759,000   24                  35,094,000                276               
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6                            305,000              6                           305,000        6                       455,000       6              455,000        6                    455,000                      30                  

รวม 6                          305,000             6                          305,000       6                      455,000      6              455,000        6                   455,000                    30                 
รวมท้ังส้ิน 152                       101,952,000       171                      113,675,200 172                   100,129,400 151          100,493,400  117                64,138,400                763               

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือให้สมาชิกสภา ฝึกอบรมและ 500,000 500,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ประสบ ส านักปลัด

ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ เทศบาล พนักงาน ทัศนศึกษาดูงาน มีความรู้และ การณ์ท่ีได้รับมา
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ เทศบาล พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล มีประสบการณ์ พัฒนางานของ
ของผู้บริหารสมาชิก จ้างมีประสบการณ์ พนักงานเทศบาล เพ่ิมมากข้ึน เทศบาลได้อย่าง
สภาเทศบาล ลูกจ้าง ความรู้เพ่ิมมากข้ึน พนักงานจ้างเทศบาล มีประสิทธิภาพ
ประจ าและพนักงานจ้าง จ านวน 80 คน และประสิทธิผล
จ้างเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือให้สมาชิกสภา ฝึกอบรมและทัศน - - 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ประสบ ส านักปลัด
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเสริม เทศบาล พนักงาน ศึกษาดูงาน สมาชิก มีความรู้และ การณ์ท่ีได้รับมา
สร้างศักยภาพของผู้ เทศบาล พนักงาน สภาเทศบาล พนักงาน มีประสบการณ์ พัฒนางานของ
บริหารสมาชิกสภาเทศ จ้างมีประสบการณ์ จ้าง เทศบาล จ านวน เพ่ิมมากข้ึน เทศบาลได้อย่าง
บาล ลูกจ้างประจ าและ ความรู้เพ่ิมมากข้ีน 80 คน มีประสิทธิภาพ
พนักงานจ้าง และประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากร 1.อบรม / สัมมนา
 100,000 - - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ -เจ้าหน้าท่ีแต่ละ ส านักปลัด
เทศบาล ให้มี ความรู้ 2.ศึกษาดูงาน  
 มีความรู้และ งานเข้าใจบทบาท

ความสามารถใน 3.แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีประสบการณ์ หน้าท่ีของตนเอง
การปฏิบัติงาน ระหว่างเพ่ือร่วมงาน เพ่ิมมากข้ึน การปฎิบัติงานมี
ได้อย่างมี ภายในและภายนอก ประสิทธิภาพมากข้ึน
ประสิทธิภาพ องค์กรจ านวน 80 คน

4 ปรับปรุงห้องประชุม เพ่ือปรับปรุงห้อง ปรับปรุงห้องประชุม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้องประชุมฯ ห้องประชุมฯ ส านักปลัด

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



เทศบาล ช้ัน 3 ประชุมเทศบาลให้มี ได้รับการปรับปรุง มีความเหมาะสม
ความเหมาะสม ดีข้ึน กับการใช้งาน
กับการใช้งาน  

5 ปรับปรุงห้องท างาน เพ่ือปรับปรุงห้อง ปรับปรุงห้องท างาน 800,000 800,000 500,000 500,000 500,000 ห้องคณะผู้บริหาร ห้องท างาน ส านักปลัด
คณะผู้บริหารและ ท างานให้มี ภายในอาคาร และห้องท างาน คณะผู้บริหารและ
ห้องท างานทุกกอง ความเหมาะสม ห้องนายกฯ รองนายกฯ ทุกกองได้รับ ห้องท างานทุกกอง

กับการใช้งาน ห้องปลัดฯ รองปลัดฯ การปรับปรุง ดีข้ึน งมีความเหมาะสม
ห้องท างานทุกกองฯลฯ กับการใช้งาน
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

6 ติดต้ังป้ายช่ือชุมชน เพ่ือบอกสถานท่ี ติดต้ังป้ายช่ือชุมชน - - 200,000 200,000 - มีป้ายช่ือชุมชน ทุกชุมชนมีป้ายช่ือ ส านักปลัด
ช่ือชุมชน ขนาด 0.35 x 1.20 จ านวน 12 ป้าย ชุมชมและบอก
ในเขตเทศบาล เมตร  จ านวน 12 ป้าย สถานท่ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ติดต้ังซุ้มเฉลิม - - ซุ้มเฉลิม ประชาชนในและ ส านักปลัด

รัชกาลท่ี 10 ต่อองค์พระมหา พระเกียรติรัชกาลท่ี 10 พระเกียรติ นอกพ้ืนท่ีเขต
บริเวณสะพานลอยทาง กษัตริย์และแสดงถึง ขนาดกว้าไม่น้อยกว่า จ านวน 3 ซุ้ม เทศบาลต าบลกระจับ
เข้าเขตเทศบาล ความจงรักภักดี 1.20 เมตร ยาวไม่น้อย ( 1 ซุ้ม / ปี ) มีส านึกใน

ต่อสถาบัน กว่า 29.50 เมตร พระมหากรุณาธิคุณ
พระมหากษัตริย์   - โครงซุ้มเหล็กปิดทับ และมีความจงรักภักดี

ด้วยวัสดุไวนิลและ ต่อสถาบัน
กรอบไฟเบอร์ พระมหากษัตริย์
บริเวณสะพานลอย 

งบประมาณ

แบบ ผ.02



  1. สะพานลอยหน้า 500,000

วัดจันทาราม
  2. สะพานลอยหน้า 500,000

ป้ัมแก๊ส (ทางไป
อ.บ้านโป่ง)
  3. สะพานลอย 500,000

หน้าตลาดหนองอ้อ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ติดต้ังระบบภาพและเสียง เพ่ือติดต้ังอุปกรณ์ 1. ติดอุปกรณ์ - - 270,000 270,000 - ห้องประชุม ห้องประชุม ส านักปลัด

ห้องประชุมช้ัน 3 เคร่ืองเสียงและระบบ  - เคร่ืองเสียงและ เทศบาล เทศบาล
เทคโนโลยีสารสน ระบบเทคโนโลยี ติดต้ังอุปกรณ์ มีอุปกรณ์
เทศท่ีจ าเป็นใน สารสนเทศท่ีจ าเป็นใน เคร่ืองเสียง เคร่ืองเสียง
ห้องประชุมช้ัน 3 ห้องประชุมช้ัน 3 และระบบ และระบบ
ให้สามารถรองรับการ  - จอ โปรเจ็กเตอร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
ประชุมได้อย่างมี  - TV  ล าโพง ติด สารสนเทศ สารสนเทศ
ประสิทธิภาพ ผนังสามารถ รองรับการจัด ท่ีจ าเป็น

ถ่ายทอด ระบบเครือ ประชุมได้อย่าง ส าหรับการใช้งาน
ข่าย มีประสิทธิภาพ ได้อย่างมี

เพ่ิมมากข้ึน ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจ้างออกแบบ เพ่ือออกแบบ โดยท าการออกแบบ - - 1,350,000 - - ออกแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ส านักปลัด
เขียนแบบ และประมาณ เขียนแบบและ เขียนแบบและประมาณ เขียนแบบ และประมาณราคา 
ราคา อาคารส านักงาน ประมาณราคา ราคาต่อเติมอาคาร และประมาณ อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลกระจับ อาคารส านักงาน ส านักงานเทศบาล ราคา อาคาร ส านักงาน

ต าบลกระจับลักษณะ ส านักงานเพ่ือ

อาคาร คสล. 3 ช้ัน มี ท าการปรับปรุง

พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า อาคารหลังเดิม

1,080 ตารางเมตร และ

ท าการปรับปรุงอาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบล

กระจับหลังเดิมลักษณะ

อาคาร คสล. 3 ช้ัน มี

พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า

742.50 ตารางเมตร 

(มูลค่างานต่อเติมและ

ปรับปรุงอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลกระจับ

30,000,000 บาท) รวม

งบประมาณจ้างออกแบบ

ต่อเติมและปรับปรุง

ปรับปรุงอาคารส านักงาน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการติดต้ังตาข่าย เพ่ือติดต้ังตาข่ายป้อง จัดท าตาข่ายดัก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารส านักงาน สามารถดักนกพิราบ ส านักปลัด
ดักนกพิราบ กันนกพิราบ นกพิราบบริเวณอาคาร มีตาข่ายดักนก เพ่ือป้องกันเช้ือโรค

ส านักงานเทศบาล พิราบป้องกันเช้ือ จากนกสู่คน
(รายละเอียดตามแบบ โรคจากนกสู่คน
แปลนเทศบาล)

11 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงห้อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้องท างานมี ห้องท างานมี ส านักปลัด
ห้องปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานกองคลัง งานกองคลัง มีความเหมาะสม ความเหมาะสมกับ
กองคลัง และส านัก และส านักทะเบียน และส านักทะเบียน กับการใช้งาน การใช้งาน
ทะเบียน ช้ัน 1 (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

12 ปรับปรุงซ่อมแซมและ เพ่ือปรับปรุงห้อง ปรับปรุงห้องเก็บของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้องพัสดุมีความ ห้องพัสดุมีความ ส านักปลัด
ทาสีอาคารเก็บพัสดุ เก็บของพัสดุด้าน พัสดุด้านหลังอาคาร เหมาะสมกับการ เหมาะสมกับการ

หลังอาคารส านักงาน ส านังาน ใช้งาน ใช้งาน
(รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

13 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงบ้าน เพ่ือปรับปรุงบ้านพัก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านพักได้รับ บ้านพักพนักงาน ส านักปลัด
บ้านพักพนักงานเทศบาล พักพนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล การปรับปรุง มีความเหมาะสม

ให้เหมาะสมกับการ (รายละเอียดตามแบบ เหมาะสมกับการ กับการพักอาศัย
ใช้เป็นท่ีอาศัย แปลนเทศบาล) พักอาศัย

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการจัดท า เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 1) รวบรวมปัญหา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แผนพัฒนา เทศบาลมีแผนพัฒนา กองวิชาการฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พัฒนาท้องถ่ิน ความต้องการจาก แล้วเสร็จ ตาม ท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เป็นแนวทางในการ การประชาคมชุมชน/ ระเบียบกฎหมาย ในการจัดท า
จัดท างบประมาณ ประชาคมระดับต าบล ก าหนด งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือ แผนชุมชน, รายจ่ายประจ าปี

2) ประชุม

คณะกรรมการ
องค์กรจัดท าแผนฯ
3) อนุมัติประกาศ
ใช้แผนพัฒนา

15 โครงการจัดท าวารสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้รับทราบ
 กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล กิจกรรมและ ข้อมูล เผยแพร่กิจกรรม รับทราบข้อมูล กิจกรรม ข้อมูล

ข่าวสารท่ีส าคัญของ  ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารเพ่ิม ข่าวสาร 
ท่ีดีมี
เทศบาล ท่ีส าคัญของเทศบาล มากข้ึน ประโยชน์ของ

จ านวน  1,500 ฉบับ เทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ - จัดรายการเท่ียงวัน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับทราบ กองวิชาการฯ

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ประสิทธิภาพใน ในการประชาสัมพันธ์ ทันข่าวกับชาวกระจับ สนใจรับทราบ กิจกรรมข้อมูล
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรม / ข่าวสาร จัดรายการ “เท่ียงวัน ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารท่ีดีมี

ในเชิงรุกให้ ทันข่าวกับชาวกระจับ” จากทางเทศบาล ประโยชน์ของ
ประชาชนได้รับอย่าง จ านวน 12 คร้ัง เพ่ิมมากข้ึน เทศบาลอย่าง
แพร่หลายและท่ัวถึง - จัดท าจดหมายข่าว  แพร่หลาย ท่ัวถึง

1 คร้ัง/เดือน


- จัดท าวารสาร
เทศบาลต าบลกระจับ
3 เดือน/คร้ัง

17 จัดซ้ือบอร์ด เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดซ้ือบอร์ด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้รับ กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารท่ีมี ประชาสัมพันธ์ รับทราบข้อมูล ข้อมูล ข่าวสาร

ประโยชน์ให้ จ านวน 12  อัน/ ปี ข่าวสารท่ัวถึง ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
ประชาชนได้รับทราบ เพ่ิมมากข้ึน
อย่างแพร่หลายและ
ท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 จัดซ้ือล าโพง เพ่ือให้การส่ือสาร ติดต้ังล าโพงแบบ 1,500,000 1,500,000 420,000 420,000 420,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองวิชาการฯ

แบบเสียงไร้สาย ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เสียงไร้สายเพ่ิมเติม ได้รับทราบข้อมูล ข้อมูลข่าวสาร
พร้อมติดต้ัง ข่าวสารเป็นไปอย่าง ภายในเขตเทศบาล ข่าวสารท่ัวถึง ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี

รวดเร็วและท่ัวถึง จ านวน 18 จุด
19 โครงการคลีนิก เพ่ือจัดต้ังคลีนิค จัดต้ังคลินิกกฎหมาย - 3,000 3,000 3,000 3,000 มีการจัดต้ัง ประชาชนได้รับ กองวิชาการฯ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



กฎหมาย กฎหมายให้บริการ เปิดให้บริการประชาชน คลินิกกฎหมาย ค าปรึกษาด้าน
ปรึกษากฏหมาย รับปรึกษากฎหมาย ณ ส านักงาน กฎหมายในเบ้ืองต้น
เบ้ืองต้นแก่ประชาชน เบ้ืองต้น ณ ส านักงาน เทศบาลต าบล และน าไปปรับใช้ใน
ในเขตเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลกระจับ กระจับ ชีวิตประจ าวันได้
กระจับ อย่างเหมาะสม

20 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้สมาชิกสภา อบรมให้ความรู้ แก่ - 20,000 20,000 20,000 20,000 สมาชิกสภา สมาชิกสภา/พนักงาน กองวิชาการฯ
เก่ียวกับพระราชบัญญัติ

พนักงานเทศบาล

สมาชิกสภา/พนักงาน

พนักงานเทศบาล เทศบาล/พนักงาน
ข้อมูลข่าวสารของ พนักงานจ้าง เทศบาล/พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง และ จ้างและประชาชน
ราชการ พ.ศ. 2540

และประชาชนในเขต

และประชาชนในเขต

ประชาชนในเขต ในเขตเทศบาล
เทศบาล มีความรู้ เทศบาล จ านวน เทศบาลมีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจใน พ.ร.บ. 60 คน เก่ียวกับ พ.ร.บ. ใน พ.ร.บ.ข้อมูล
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารฯ ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เพ่ิมมากข้ึน พ.ศ. 2540 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการอบรม เพ่ือให้พนักงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ

เชิงปฏิบัติการเทคนิค เทศบาล ผู้น าองค์กร
การเทคนิค ไม่น้อยกว่า ผู้น าองค์กรชุมชน
การเขียนโครงการ ชุมชนมีความรู้
 การเขียนโครงการ ร้อยละ 80 สามารถเขียน
พัฒนา ความเข้าใจใน

 ให้แก่พนักงาน มีความรู้ โครงการพัฒนา

การเขียนโครงการ

 เทศบาล ผู้น ากลุ่ม สามารถเขียน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
พัฒนาเพ่ือประโยชน์ องค์กรชุมชน โครงการพัฒนา หรือขอรับการ
ในการจัดท าแผน จ านวน 50 คน ได้อย่างถูกต้อง สนับสนุน

งบประมาณ



พัฒนาท้องถ่ินหรือ งบประมาณ
ขอรับการสนับสนุน ได้อย่างถูกต้อง
งบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนได้
อย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์
- จัดท าเอกสารแผ่นพับ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ประชาชนมี

- ประชาชนได้รับ กองคลัง
การจัดเก็บภาษี  ตาม ให้ราษฎรทราบว่ามี   ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความ ทราบข้อมูล ข่าวสาร

พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและ การยกเลิกการเก็บ - จัดท าป้ายประชา เข้าใจเก่ียวกับ - เสียภาษีภายใน
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินร  สัมพันธ์ การเสียภาษี ระยะเวลาท่ีก าหนด

ภาษีบ ารุงท้องท่ีแบบ มาช าระภาษี
เดิมมาใช้ พ.ร.บ.ท่ีดิน ภายในก าหนด
และส่ิงปลูกสร้าง เวลามากข้ึน

23 โครงการปรับปรุงข้อมูล เพ่ือปรับปรุงข้อมูล - เจ้าหน้าท่ีต้อง 50,000 500,000 500,000 100,000 100,000 ปรับปรุงข้อมูล - สามารถน าข้อมูล กองคลัง
แผนท่ีภาษี แผนท่ีภาษีจากระบบ ปรับปรุงข้อมูลเป็น ระบบแผนท่ี แผนท่ี

เดิมมาเป็นระบบ ประจ า ภาษีเป็นปัจจุบัน ภาษีใช้ในการจัดเก็บ
LTAX 3000 เวอร์ช่ัน - สามารถน าข้อมูล รายได้ของเทศบาล

งบประมาณ

แบบ ผ.02



3.0 และ LTAX GIS แผนท่ีภาษีใช้ใน ได้ถูกต้อง เป็นธรรม
และให้มีข้อมูลท่ีเป็น การจัดเก็บรายได้ตาม ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน
ปัจจุบัน พ.ร.บ.ท่ีดินและ และส่ิงปลูกสร้าง  

และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการบริการ เพ่ือบริการแก่  - บริการจัดเก็บ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถจัดเก็บ - ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ประชาชนและติดตาม ภาษีนอกสถานท่ี ภาษีได้เพ่ิมมาก ความเข้าใจข้ันตอน
เร่งรัดภาษีตลอดจน ท้ัง  12  ชุมชน ข้ึน การประเมินภาษี
ให้ค าแนะน าการช าระ ท่ีต้องช าระตาม 
ภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษี พ.ร.บ.ภาษี ท่ีดิน
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และส่ิงปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

25 โครงการส ารวจตรวจ
 เพ่ือเป็นการเพ่ิม ผู้ประกอบการบ้านเช่า - - - - - เพ่ิมสัมพันธภาพ ผู้ประกอบการมี กองคลัง
เย่ียมผู้ประกอบการ สัมพันธภาพท่ีดี 
จ านวน 35 ราย
 ท่ีดีระหว่างเทศ ความรู้สึกท่ีดีและ
บ้านเช่า ระหว่าง บาลกับผู้ประ มองภาพลักษณ์

ผู้ประกอบการผู้เช่า กอบการบ้านเช่า เทศบาลดีข้ึนและ
และเจ้าหน้าท่ี บริเวณบ้านเช่า

ดูสะอาดข้ึน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือให้การเบิกจ่าย เจ้าหน้าท่ีแต่ละกอง 
 - - - - - การเบิกจ่าย ท าให้การเบิก กองคลัง

ความรู้ความเข้าใจ เป็นไปด้วย 
ท่ีเก่ียวข้อง งบประมาณ จ่ายเงินของแต่ละ
การเบิกจ่ายให้มี ความถูกต้องรียบร้อย กองละ 2 คน มีความถูกต้อง กองถูกต้องตาม
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน และ 
7 กอง 14 คน มากข้ึน ระเบียบเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความผิดพลาด

27 โครงการเพ่ิม เพ่ือให้ทราบปัญหา
 เจ้าหน้าท่ีแต่ละกอง 
 - - - - - การปฎิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีมี กองคลัง
เพ่ิมประสิทธิภาพ อุปสรรค 
ท่ีเก่ียวข้อง ด้านพัสดุของ ความรู้ความเข้าใจ
งานพัสดุและทรัพย์สิน ข้อเสนอแนะ กองละ 2 คน เทศบาลมี ในระเบียบ 

จากผู้เข้าร่วมการ 
7 กอง 14 คน ประสิทธิภาพ ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
อบรมเพ่ือเป็น มากข้ึน ต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
แนวทางใน งานพัสดุและร่วมใน
การปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการใน

พัฒนาระบบ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน งานพัสดุได้อย่าง
ด้านพัสดุให้มี ถูกต้อง
ประสิทธิภาพต่อไป

รวม 27 โครงการ  - 5,340,000 6,213,000 6,653,000 4,903,000 3,933,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือฝึกอบรมสมาชิก ฝึกอบรมอาสาสมัคร           200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร. เทศบาล อาสาสมัคร ส านักปลัด /

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                 อปพร. ให้มีความ ป้องกันภัยฝ่าย     มีจ านวนเพ่ิม ป้องกันภัย งานป้องกัน
พร้อมในการป้องกัน ฝ่ายพลเรือน มากข้ึน ฝ่ายพลเรือนมี
และบรรเทา จ านวน 30  คน ความพร้อมปฏิบัติ
สาธารณภัย ภารกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ
2 โครงการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด /

หลักสูตรการดับเพลิง ให้กับประชาชนใน จ านวน 80 คน ความรู้ในการ ในการระงับอัคคีภัย งานป้องกัน
เบ้ืองต้นให้แก่ประชาชน เขตเทศบาลพร้อม ระงับอัคคีภัย เบ้ืองต้นและสามารถ
ในเขตเทศบาล แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น เบ้ืองต้น แก้ไขปัญหากรณีมี

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เหตุฉุกเฉินได้

3 โครงการฝึกอบรมป้องกัน เพ่ือป้องกันและ ผู้เข้าร่วมโครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้ารับการอบรม การป้องกันและ ส านักปลัด /
และระงับอัคคีภัยใน ระงับอัคคีภัย จ านวน 48 คน มีความรู้เพ่ิม ระงับอัคคีภัย งานป้องกัน
เคหะสถานและ ลดการสูญเสียชีวิต มากข้ึน เป็นไปอย่างมี
วิธีการอพยพ และทรัพย์สิน ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและเพ่ือป้องกันและ ผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม การป้องกันและ ส านักปลัด /

การอพยพหนีไฟใน ระงับอัคคีภัย จ านวน 50 คน มีความรู้เพ่ิมมาก ระงับอัคคีภัยเป็นไป งานป้องกัน
สถานท่ีราชการ ลดการสูญเสียชีวิต ข้ึน อย่างมีประสิทธิภาพ

และทรัพย์สิน
5 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือป้องกันปัญหา จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ชุมชนติดต้ังกล้อง - ปัญหาอาชญากรรม ส านักปลัด /

งบประมาณ

แบบ ผ.02



กล้องโทรทัศน์ อาชญากรรมในพ้ืนท่ี วงจรปิด (CCTV)   CCTV ในพ้ืนท่ีลดลง งานป้องกัน
วงจรปิด (CCTV) เพ่ือติดต้ังในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน - ประชาชนมี

ท่ัวเขตเทศบาล ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

6 โครงการป้องกันและลด เพ่ือป้องกันและลด ต้ังจุดบริการประชาชน - 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุบน ลดอุบัติเหตุบน ส านักปลัด /
อุบัติเหตุทางถนนช่วง อุบัติเหตุทางถนน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ท้องถนนลด ท้องถนนและ งานป้องกัน
เทศกาลปีใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 จุด ในช่วง น้อยลง ลดการสูญเสีย

7 วัน อันตราย
7 โครงการป้องกันและลด เพ่ือป้องกันและลด ต้ังจุดบริการประชาชน - 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุบน ลดอุบัติเหตุบน ส านักปลัด /

อุบัติเหตุทางถนนช่วง อุบัติเหตุทางถนนใน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ท้องถนนลด ท้องถนนและ งานป้องกัน
เทสกาลสงกรานต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 1 จุด ในช่วง น้อยลง ลดการสูญเสีย

7 วัน อันตราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ลดอุบัติเหตุบน เพ่ือทบทวนความรู้ ฝึกอบรมทบทวน - 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้ารับการอบรม อาสาสมัครป้อง ส านักปลัด

ท้องถนนและ ความเข้าใจ วิธีการ อาสาสมัครป้องกันภัย มีความรู้เพ่ิม กันภัยฝ่ายพลเรือนมี
ลดการสูญเสีย ในการป้องกัน ฝ่ายพลเรียน(อปพร.) มากข้ึน ความพร้อมปฎิบัติ

ฝ่ายพลเรือน จ านวน 30 คน ภารกิจอย่างมี
และเพ่ิมความรู้ต่างๆ ประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติ
ภารกิจท่ีได้รับมอบ
หมายอย่างถูกต้อง

9 โครงการป้องกันและ เพ่ือเป็นการขับเคล่ือน จัดอบรมให้ความรู้แก่ - 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุบน ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ลดอุบัติเหตุทางถนน ให้การด าเนินการ ประชาชนใน ท้องถนนลด เทศบาลมีความ

ป้องกันและลด เขตเทศบาลเก่ียวกับ น้อยลง ปลอดภัยและ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



อุบัติเหตุบนท้องถนน การป้องกันและ ลดปัจจัยเส่ียง
ลดอุบัติเหตุทางถนน จากอุบัติเหตุ

ทางถนน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันปัญหา เพ่ือติดต้ังกล้อง - - 200,000 200,000 200,000 ติดต้ังกล้อง พนักงานใน ส านักปลัด

ในอาคารส านักงาน อาชญากรรมใน โทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพ่ิม เทศบาลมีความ
ส านักงานเทศบาล (CCTV)  ให้ท่ัวใน มากข้ึน ปลอดภัยในชีวิต

ส านักงาน จ านวน และทรัพย์สิน
ตัว 6 ตัว

11 ปรับปรุงห้องป้องกัน เพ่ือปรับปรุงห้อง เพ่ือใช้เป็นห้องควบคุม - - 300,000 300,000 300,000 ห้องท างานมีการ ห้องท างานมีการ ส านักปลัด
เพ่ือใช้เป็นห้องควบคุม ท างานใช้เป็นห้อง กล้องวงจรปิด  CCTV ปรับปรุงให้ดีข้ึน ปรับปรุงให้ดีข้ึน
กล้องวงจรปิด  CCTV ควบคุม เพ่ือจัดให้ โดยมีรายละเอียด

เป็นระเบียบและ ดังน้ี
เหมาะสมกับ   - ใช้พ้ืนท่ีห้อง
การใช้งาน 4 x 8  เมตร

  - คอมพิวเตอร์
ควบคุมกล้อง
  - โต๊ะ
  - ผังการติดต้ัง
กล้องวงจรปิด  CCTV
ฯลฯ

รวม 11 โครงการ 2,000,000 2,270,000 2,770,000 2,770,000 2,770,000 - - -

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการทบทวน เพ่ือส่งเสริมให้ จัดอบรมให้กับชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้มี ชุมชนในเขต ส านักปลัด /

แผนชุมชน ประชาชนทุกชุมชน ในเขตเทศบาล ส่วนร่วมในการ เทศบาลมีส่วนร่วม พัฒนาชุมชน
มีส่วนร่วมในการ อย่างน้อย 80 คน วางแผนการ ในการวางแผนการ
จัดท าแผนชีวิต พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชนของ
แผนชุมชน และ ของตนเอง ตนเอง
วางแผนการพัฒนา
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2 โครงการอบรม -เพ่ือเสริมสร้างและ คณะกรรมการชุมชน 300,000 300,000  -  -  - คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน ส านักปลัด /
คณะกรรมการชุมชน สนับสนุนให้ เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนและ และท่ีปรึกษาชุมชน พัฒนาชุมชน
ท่ีปรึกษาชุมชนและ ประชาชนมีส่วนร่วม จ านวน  120  คน ท่ีปรึกษาชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ศึกษาดูงาน ในการพัฒนาท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถ่ิน

ร่วมกับภาครัฐ พัฒนาท้องถ่ิน
3 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา -เพ่ือเสริมสร้างและ คณะกรรมการชุมชน  -  - 450,000 450,000 450,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการชุมชน ส านักปลัด /

ศักยภาพและแลกเปล่ียน สนับสนุนให้ ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน มีความรู้เพ่ิมมาก ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน พัฒนาชุมชน
เรียนรู้ให้กับคณะกรรม ประชาชนมีส่วนร่วม เครือข่ายภาคประชาชน ข้ึน เครือข่ายภาคประชาชน

การชุมชน ผู้น าชุมชนและ ในการพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 160 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

เครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับภาครัฐ ท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกองทุนแม่ เพ่ือเป็นการแสดง จัดอบรมและ 30,000 30,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้ ส านักปลัด 

ของแผ่นดินเพ่ือ งออกถึงปณิธานของ ให้ความรู้เก่ียวกับ 50 คน แสดงออกถึงปณิธาน
แก้ไขปัญหายาเสพติด สมเด็จพระนางเจ้าฯ การป้องกันและ ของสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ แก้ไขปัญหายาเสพติด พระนางเจ้าฯ 
และเสริมสร้างความ พระบรมราชินีนาถ
เข้มแข็งของชุมชนใน และเสริมสร้าง
การป้องกันและ ความเข้มแข็ง
แก้ไขปัญหายาเสพติด ของชุมชน

5 โครงการส ารวจและ เพ่ือส่งเสริมให้ ด าเนินการส ารวจ 50,000 50,000 - - - การจัดเก็บข้อมูล ชุมชนในเขต ส านักปลัด 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ประชาชนทุกชุมชน และจัดเก็บข้อมูล มีผลสัมฤทธ์ิ เทศบาลมีส่วนร่วม
ครัวเรือนในเขตชุมชน มีส่วนร่วมในการ พ้ืนฐานครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 50% ในการวางแผน 

จัดท าแผนชุมชน ในทุกชุมชน จ านวน และวางแผนพัฒนา
และวางแผนพัฒนา 3,394 ครัวเรือน ชุมชนของตนเอง
ตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็น ผู้สูงอายุ 9,908,400 9,908,400 9,908,400 9,908,400 9,908,400 จ านวนผู้ได้ ผู้สูงอายุได้รับเงิน ส านักปลัด

เงินช่วยเหลือ จ านวน 1,094 ราย รับเบ้ีย ช่วยเหลือเบ้ียยังชีพ

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



7 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็น ผู้พิการ 1,353,600 1,353,600 1,353,600 1,353,600 1,353,600 จ านวนผู้ได้ ผู้พิการได้รับเงิน ส านักปลัด

เงินช่วยเหลือ จ านวน 141 ราย รับเบ้ีย ช่วยเหลือเบ้ียยังชีพ

เบ้ียยังชีพผู้พิการ

8 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็น ผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 จ านวนผู้ได้ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน ส านักปลัด

เงินช่วยเหลือ จ านวน 7 ราย รับเบ้ีย ช่วยเหลือเบ้ียยังชีพ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการค่าใช้จ่ายใน เพ่ือส่งเสริมให้ จัดอบรมให้กับชุมชน - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้มีส่วน ชุมชนในเขตเทศบาล ส านักปลัด

การส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนทุกชุมชน ในเขตเทศบาล ร่วมในการวาง มีส่วนร่วมในการวาง
การจัดประชาคมเพ่ือ มีส่วนร่วมในการ อย่างน้อย แผนการพัฒนา แผนการพัฒนาชุมชน
จัดท าแผนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน จ านวน 80 คน ชุมชนของตนเอง ตนเอง

การประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนชุมชน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ จัดอบรมให้กับชุมชน - 30,000 30,000 30,000 - มีผู้เข้าร่วม ชุมชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ของผู้น าชุมชน และ ประชาชนมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาล โครงการ ในการพัฒนา
ภาคีเครือข่าย ในพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อย ไม่น้อยกว่า ศักยภาพของ
เครือข่ายภาค ของผู้น าชุมชน , จ านวน 50 คน ร้อยละ 80 ผู้น าชุมชน

งบประมาณ



เครือข่าย, ภาค
ประชาชน, 
คณะกรรมการชุมชน

11 โครงการเลือกต้ัง เพ่ือส่งเสริมการมี มีการเลือกต้ังชุมชน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน เทศบาลมี ส านักปลัด
ประธานและคณะ ส่วนร่วมของ ในเขตเทศบาล คณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน 
กรรมการชุมชน ประชาชนในการ จ านวน 12 ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม เข้ามีส่วนร่วมใน
เทศบาลต าบลกระจับ พัฒนาท้องถ่ิน ในการพัฒนา การพัฒนาท้องถ่ิน

ท้องถ่ิน 12 ชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส - - 100,000 100,000 100,000 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ส านักปลัด

ประชาชนด้านส่งเสริม ชีวิตให้แก่ผู้ด้อย ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้พิการ ในชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต โอกาส ผู้ยากไร้ และ ในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิต ได้รับการพัฒนา

ผู้พิการ ท่ีดีข้ึน ช่วยเหลือ

13 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือช่วยเหลือ ช่วยเหลือ - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชน ส านักปลัด
ประชาชนผู้ประสบ ประชาชนผู้ประสบ ประชาชนผู้ประสบ ผู้ประสบ ผู้ประสบสาธารณภัย
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือ สาธารณภัย หรือ สาธารณภัยหรือ หรือภัยพิบัติในชุมชน

ภัยพิบัติ ภัยพิบัติในเขตเทศบาล ภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือ
ได้รับการช่วย
เหลือ

รวม 13 โครงการ  - 11,794,000 11,854,000 12,124,000 12,124,000 12,094,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แบบ ผ.02



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กองทุนพัฒนา เพ่ือส่งเสริม อบรมให้ความรู้กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สมาชิกกลุ่มสตรี สมาชิกกองทุน ส านักปลัด

บทบาทสตรีเทศบาล กลุ่มสตรีเทศบาล สตรีเทศบาล มีความรู้ บทบาทสตรีมีความรู้
ต าบลกระจับ ต าบลกระจับให้ ต าบลกระจับ มีความเข้าใจ ความเข้าใจสามารถ

มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทสตรี น ามาปรับใช้ให้
บทบาทสตรีใน เพ่ิมมากข้ึน เกิดประโยชน์
การพัฒนา

2 โครงการตามแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้ อบรมให้ความรู้ 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ส านักปลัด
พระราชด าริ ประชาชนชาวไทย และศึกษาดูงาน ใช้แนวทางตาม ใช้แนวทางตาม

ด าเนินรอยตามแนว พระราชด าริ พระราชด าริ
ทางโครงการ
พระราชด าริ 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต
ประจ าวันได้

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสานสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ จัดท ากิจกรรมสร้าง - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกัน ส านักปลัด

ผู้สูงอายุสุขใจใฝ่ธรรมะ สัมพันธ์ของผู้สูงอายุ เสริมความสัมพันธ์ ได้ท ากิจกรรม ในสังคมอย่างมี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



และพัฒนาศักยภาพ ในกิจกรรมประเพณี ของผู้สูงอายุใน ท่ีเป็นประโยชน์ ความสุข
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ต่าง ๆ กิจกรรมประเพณีต่างๆ ร่วมกัน

4 โครงการส่งเสริม เพ่ือเปิดโลกทัศน์ จัดทัศนศึกษาและ - 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเด็ก เด็กและเยาวชนได้ ส านักปลัด
สภาเด็กและเยาวชน การเรียนรู้ให้เด็ก แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเยาวชน พัฒนาการ เรียนรู้
ในเขตเทศบาล และเยาวชนได้ ให้เด็กและเยาวชนใน สามารถเป็น ความคิด และเป็น

พัฒนาความคิดเป็น เขตเทศบาลต าบล แกนน าในการ แกนน าในการ
ก าลังส าคัญในการ กระจับ ริเร่ิมพัฒนา พัฒนาท้องถ่ินใน
พัฒนาท้องถ่ินใน งานในชุมชน อนาคต
อนาคต

5 โครงการป้องกันและ ขับเคล่ือนการ ผู้น าชุมชนและ - - 30,000 30,000 30,000 ผู้น าชุมชนและ ไม่พบกลุ่มผู้เสพ ส านักปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายา ประธานชุมชนเขต ประธานชุมชน ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

เสพติดอย่างต่อเน่ือง เทศบาลต าบลกระจับ มีความรู้ในการ
40  คน ป้องกันยา

เสพติด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการสนับสนุน เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุน ประชาชนท่ีได้ ส านักปลัด

งบประมาณโครงการ ประชาชนท่ีได้ อ าเภอบ้านโป่ง ตาม งบประมาณ รับความเดือดร้อน
เพ่ิมประสิทธิภาพ รับความเดือดร้อน โครงการท่ีก าหนด อ าเภอบ้านโป่ง ไม่สามารถช่วยเหลือ
บริหารงานสถานท่ี ไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้และเป็น
กลางส าหรับศูนย์ ตนเองได้และเป็น ศูนย์กลางตนเองได้
ปฏิบัติการร่วมในการ

ศูนย์กลางตนเองได้ และเป็นศูนย์กลาง
ช่วยเหลือประชาชนฯลฯ และเป็นศูนย์กลาง การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ ผลงานการให้บริการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ผลงานการให้บริการ สาธารณะ
สาธารณะ

รวม 6 โครงการ - 540,000 690,000 450,000 450,000 450,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชุม สร้างความเข้าใจ 4   คร้ัง/ปี 20,000 20,000  -  -  - ผู้ปกครองมี ผู้ปกครองมี กองการศึกษา

ผู้ปกครอง เก่ียวกับการบริหาร ความรู้ ความเข้าใจและ
จัดการของศูนย์ ความเข้าใจให้ ให้ความร่วมมือ
พัฒนาเด็กเล็ก ความร่วมมือกับ ในการด าเนินงาน

ศพด. มากข้ึน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2 โครงการจัดทัศนศึกษา เพ่ือให้เด็กนักเรียน 1.เด็กนักเรียน ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน ศพด. ได้เรียนรู้นอกสถานท่ีมีความรู้เพ่ิมข้ึนเด็กนักเรียน กองการศึกษา
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลกระจับ เทศบาลมีความรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กเทศบาล เทศบาลได้เปิด (วัดจันทาราม) จากประสบการณ์ เทศบาลได้เปิด
ต าบลกระจับ โลกทัศน์แห่ง 2.เด็กนักเรียน ศพด.  -  - 10,000 10,000 10,000 ศึกษานอกสถานท่ี โลกทัศน์แห่งการ

การเรียนรู้ เทศบาลต าบลกระจับ เพ่ิมมากข้ึน เรียนรู้นอกสถานท่ี
นอกสถานท่ี (บึงกระจับ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการมอบ เพ่ือให้เด็กนักเรียน จัดพิธีมอบ                     ประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา10,000 10,000  -  -  - เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

ประกาศนียบัตรให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล  ศพด. ตระหนัก พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เทศบาลต าบลกระจับ ต าบลกระจับ ถึงความส าคัญ เทศบาลต าบลกระจับ
เด็กเล็กเทศบาล ตระหนักถึงความ ของการศึกษา ตระหนักถึงความ
ต าบลกระจับ ส าคัญของการศึกษา เพ่ิมข้ึน ส าคัญของการศึกษา

4 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนา เสริมสร้าง จัดอบรมพัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลาการทาง บุคลากรทาง กองการศึกษา
ทางการศึกษา ความรู้  และ ความรู้ความสามารถ การศึกษาได้รับ การศึกษาได้รับ

ประสบการณ์แก่ ให้แก่บุคลากรกอง การพัฒนาเสริม การพัฒนาเสริมสร้าง
บุคลากรทาง การศึกษาและผู้ดูแล สร้างความรู้และ ความรู้และ
การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสบการณ์และ ประสบการณ์และ

จ านวน 1 คร้ัง การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษา ทางการศึกษา

4 โครงการประกันคุณภาพ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา ด าเนินการจัดท า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กฯ มีคุณภาพ มาตรฐานตามตัวช้ีวัด เด็กเล็กฯ ผ่าน มีคุณภาพมาตรฐาน

มาตรฐานตามเกณฑ์ ต่างๆ อย่างครบถ้วน เกณฑ์การ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก ประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เพ่ือรองรับการ มาตรฐาน
ประเมินภายนอก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



6 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพ่ือสนับสนุนการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย เด็กนักเรียนศูนย์ การบริหารงานของ กองการศึกษา
จ่ายการบริหารสถาน บริหารงานของ ศพด. ในการบริหารสถาน พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.เทศบาลต าบล
ศึกษา ในการจัดการเรียน ศึกษา เทศบาลต าบล กระจับเป็นไปอย่าง

การสอน ค่าวัสดุการ  - ศพด.เทศบาลต าบล 150,000 500,000 460,000 460,000 460,000 กระจับได้รับการ มีประสิทธิภาพ
ศึกษา ค่าเคร่ืองแบบ กระจับ (วัดจันทาราม) สนับสนุนงบประ
ค่ากิจกรรมพัฒนา  มาณอย่างเพียง
ผู้เรียน ค่าอาหาร  - ศพด.เทศบาลต าบล  - 150,000 150,000 150,000 150,000 พอในการบริหาร
กลางวันฯลฯ กระจับ (บึงกระจับ) สถานศึกษา

7 โครงการสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนอาหารเสริม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กนักเรียน       เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
อาหารเสริม (นม) พลานามัยของ (นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.และเด็ก พลานามัยแข็งแรง

เด็กนักเรียนให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนโรงเรียน สมบูรณ์
แข็งแรงสมบูรณ์ เทศบาลต าบลกระจับ วัดจันทารามฯ

และนักเรียนโรงเรียน ได้รับอาหารเสริม
วัดจันทารามฯ (นม)     

8 โครงการสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนอาหารเสริม - - 20,400 20,400 20,400 เด็กนักเรียนศูนย์           เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
อาหารเสริม (นม) พลานามัยของ (นม)ให้แก่เด็กนักเรียน พัฒนาเด็กเล็กฯ พลานามัยแข็งแรง

เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บึงกระจับ) ได้รับ สมบูรณ์
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ (บึงกระจับ) อาหารเสริม(นม)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 อุดหนุนเป็น เพ่ือให้เด็กนักเรียน สนับสนุนงบประมาณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เบิกจ่ายเงินตาม -นับสนุนงบประมาณ กองการศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดจันทาราม โรงเรียนวัดจันทาราม ก าหนดเวลา โรงเรียนวัดจันทาราม
ส าหรับเด็กนักเรียน (ต้ังตรงจิตร 5)  ต้ังตรงจิตร 5) (ต้ังตรงจิตร 5) 
โรงเรียนวัดจันทาราม มีอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นอาหาร
(ต้ังตรงจิตร 5) รับประทานอย่าง กลางวันส าหรับเด็ก

เพียงพอ
10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ จัดท ากิจกรรมส่งเสริม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จัดท ากิจกรรม สุขภาพพลานามัย กองการศึกษา

งบประมาณ

แบบ ผ.02



เด็กปฐมวัย พลานามัยของ สุขภาพ อาทิเช่น ส่งเสริมสุขภาพ ของเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนให้  -การป้องกันโรคติดต่อ -การป้องกันโรค แข็งแรงสมบูรณ์
แข็งแรงสมบูรณ์  -ทันตสุขภาพอนามัย ติดต่อ

 ฯลฯ -ทันตสุขภาพ
อนามัยฯลฯ

11 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมจิตส านึก จัดท ากิจกรรมสร้าง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียนศูนย์ กองการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม ด้านคุณธรรม จิตส านึกด้านคุณธรรม  จ านวน 80 คน พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กปฐมวัย จริยธรรมให้เด็ก จริยธรรมให้กับเด็ก มีจิตส านึก มีจิตส านึกด้าน

นักเรียนศูนย์พัฒนา  -วันไหว้ครู ด้านคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรม
เด็กเล็กเทศบาล  -ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรม เพ่ิมมากข้ึน
ต าบลกระจับ  ฯลฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือส่งเสริมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดกิจกรรม เด็กนักเรียน กองการศึกษา

การเด็กปฐมวัย การและทักษะพ้ืนฐาน พัฒนาการและทักษะ ส่งเสริมพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ทางด้านต่างๆให้แก่ พ้ืนฐานทางด้านต่างๆ การและทักษะ มีพัฒนาการและ
เด็กนักเรียนศูนย์  -นักวิทยาศาสตร์น้อย พ้ืนฐานทางด้าน ทักษะพ้ืนฐานทาง
พัฒนาเด็กเล็ก  -ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ต่างๆให้กับเด็ก ด้านต่างๆ
เทศบาลต าบลกระจับ  -English For Today นักเรียนศูนย์ เพ่ิมมากข้ึน

 -ป้องกันเด็กจมน้ า พัฒนาเด็กเล็ก
 -สุนทรียภาพแห่งการเคล่ือนไหว
 -การละเล่นของเด็กไทย
 -หนูรักระเบียบวินัย
 -วันวิชาการ
 -วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
 -ผู้ปกครองน าความรู้พัฒนาเด็ก
 -ให้ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงดูลูกต้ังแต่ 1 - 3 ปี 

งบประมาณ

แบบ ผ.02



 -ผลิตส่ือการเรียนการสอน
 -ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 ฯลฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการสร้างสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ จัดกิจกรรมสร้างเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก เด็กนักเรียน กองการศึกษา

สัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กนักเรียนศูนย์ ผู้ปกครอง เด็ก ครู พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลต าบล
พัฒนาเด็กเล็ก อาทิเช่น ได้ท ากิจกรรม กระจับเรียนรู้การอยู่
ผู้ปกครอง ครู  -สายใยรักแม่ลูกผูกพัน ท่ีเป็นประโยชน์ ร่วมกันในสังคม

 -เย่ียมบ้าน เรียนรู้การอยู่ร่วม อย่างมีความสุข
 ฯลฯ กันในสังคมอย่าง

มึความสุข
14 โครงการจัดต้ังศูนย์ จัดต้ังศูนย์พัฒนา จัดต้ังศูนย์พัฒนา - 375,200 - - - เทศบาลต าบล เทศบาลต าบลกระจับ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กแห่งใหม่ เด็กเล็กเทศบาล กระจับ มีศูนย์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลกระจับ เพ่ืออ านวยความ ต าบลกระจับ(ริมบึง) พัฒนาเด็กเล็ก แห่งใหม่อ านวย
(บึงกระจับ)  สะดวกผู้ปกครองใน จ านวน 1 แห่ง ณ เพ่ิมข้ึน ความสะดวก

การน าเด็กเล็กฯ หมู่ท่ี 11 ต าบล จ านวน 1 แห่ง ผู้ปกครองในการน า
เข้ารับการศึกษา หนองอ้อ อ าเภอ เด็กเล็ก เข้ารับการ
ใกล้บ้าน บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ศึกษาใกล้บ้าน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์ เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์ 40,000 40,000  -  -  - มีสถานท่ีจัด อาหารกลางวันของ กองการศึกษา

ห้องครัว อาคารเรียน จัดเตรียมอาหาร ห้องครัว ขนาด เตรียมอาหาร เด็กนักเรียนศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวันส าหรับเด็ก 60 ซม.X 3.80 เมตร กลางวันอย่าง พัฒนาเด็กเล็ก
 (บึงกระจับ) นักเรียนศูนย์พัฒนา จ านวน 1 ชุด เหมาะสม เทศบาลสะอาด

เด็กเล็กเทศบาล (ตามแบบแปลนเทศบาล) ถูกสุขลักษณะ
อย่างเหมาะสม

16 โครงการติดต้ังเหล็กดัด เพ่ือความปลอดภัย ติดต้ังเหล็กดัดอาคาร - - 80,000 - - อาคาร ศพด.ช้ัน 2 เด็กและทรัพย์สิน กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กและป้องกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการติดต้ัง ทางราชการมีความ
เทศบาลต าบลกระจับ ทรัพย์สินทางราชการ ช้ัน 2 เหล็กดัด ปลอดภัย
(วัดจันทาราม)

17 ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท เพ่ือใช้ในการป้องกัน ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทบริเวณทางเดินระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 6 เมตร .X             8 เมตร จ านวน 2 ด้าน200,000 200,000  -  -  - มีอาคารสถานท่ี มีอาคารสถานท่ี กองการศึกษา
บริเวณทางเดินระหว่าง แดด กันฝน ส าหรับ เมทัลชีทบริเวณ เหมาะสม ท่ีเหมาะสมสามารถ
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนศูนย์ ทางเดินระหว่างอาคาร สามารถป้องกัน ป้องกันแดด กันฝน 
เด็กเล็ก(บึงกระจับ) พัฒนาเด็กเล็ก เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก แดด ฝนส าหรับ ส าหรับเด็กนักเรียน

เทศบาลต าบลกระจับ  เล็ก  ขนาด เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 เมตร .X  8 เมตร ศูนย์พัฒนา เทศบาลต าบลกระจับ
จ านวน 2 ด้าน เด็กเล็กเทศบาล
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ก่อสร้างเทพ้ืนปูนพร้อม เพ่ือใช้ในการป้องกัน ก่อสร้างเทพ้ืนปูนพร้อม 180,000 180,000  -  -  - มีอาคารสถานท่ี เพ่ือใช้ในการป้องกัน กองการศึกษา

มุงหลังคาเมทัลชีท แดด กันฝน และ มุงหลังคาเมทัลชีส ท่ีเหมาะสม แดด กันฝน และ
บริเวณด้านหลังอาคาร ใช้เป็นพ้ืนท่ีซักล้าง บริเวณด้านหลังอาคาร กันแดด กันฝน ใช้เป็นพ้ืนท่ีซักล้าง
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าความสะอาด เรียนศูนย์พัฒนา และใช้เป็นพ้ืนท่ี ท าความสะอาด
(บึงกระจับ)

ส าหรับอาคารเรียน
เด็กเล็กขนาด 

ซักล้างท าความ ส าหรับอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 3 เมตร  x  20 สะอาดส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล  เมตร อาคารเรียนศูนย์ เทศบาล

(ตามแบบแปลนเทศบาล) พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

19 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีพ้ืนทีส าหรับ ก่อสร้างท่ีจอดรถ 100,000 100,000  -  -  - ท่ีจอดรถเทพ้ืน มีสถานท่ีท่ีเหมาะสม กองการศึกษา
ท่ีจอดรถส าหรับผู้มา จอดรถผู้มาติดต่อ เทพ้ืนปูนพร้อมมุงหลัง ปูนพร้อม ในการจอดรถ
ติดต่อราชการ ราชการอย่าง คาเมทัลชีท มุงหลังคา สามารถป้องกันแดด 
(ศพด.บึงกระจับ) เหมาะสม จ านวน 1 แห่ง  เมทัลชีท กันฝนได้

(ตามแบบแปลนเทศบาล) จ านวน 1 แห่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้อาคารสถานท่ี จัดตกแต่งสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 - ตกแต่ง เด็กนักเรียน กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพร้อมส าหรับ แวดล้อมภายใน/ สภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การเรียนการสอน ภายนอก ศูนย์พัฒนา ภายใน/ภายนอก เทศบาลต าบลกระจับ

เด็กเล็ก 2 แห่ง ศูนย์พัฒนา มีอาคารเรียนท่ี
ให้ดูสวยงาม น่าอยู่ เด็กเล็ก จ านวน เหมาะสม มีสภาพ

2 แห่ง แวดล้อมท่ีดี

งบประมาณ

แบบ ผ.02



21 โครงการก้ันห้องกระจก เพ่ือให้มีสถานท่ีใน ก้ันห้องกระจกภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 - ก้ันห้องกระจก อาคารเรียน กองการศึกษา
ภายในอาคารเรียน การจัดการเรียนการ อาคารศูนย์พัฒนา ภายในอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอนอย่างเป็นสัดส่วน เด็กเล็กฯ ศูนย์พัฒนา มีสถานท่ีในการจัด
(บึงกระจับ)  (รายละเอียดตามแบบ เด็กเล็กฯ การเรียนการสอน

แปลนเทศบาล) อย่างเป็นสัดส่วน
22 โครงการติดต้ังปรับปรุง เพ่ือแก้ไขปัญหา ติดต้ังปรับปรุงถังบ าบัด - 150,000 150,000 - - ศพด.ต าบลกระจับ สามารถแก้ไขปัญหา กองการศึกษา

ถังบ าบัดน้ าเสีย พร้อม น้ าเสียในอาคาร น้ าเสีย ขนาดไม่น้อย ได้รับการติดต้ัง น้ าร่ัวซึมในอาคาร
วางระบบระบายน้ า เรียนศูนย์พัฒนา กว่า 6,000 ลิตร ปรับปรุงถัง เรียนศูนย์พัฒนา
อาคาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล  พร้อมวางระบบ บ าบัดน้ าเสีย เด็กเล็กเทศบาล
เด็กเล็กเทศบาลต าบล ต าบลกระจับ (รายละเอียดตามแบบ พร้อมวางระบบ ต าบลกระจับ
กระจับ (วัดจันทาราม) แปลนเทศบาล) ระบายน้ า

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการก่อสร้างห้องสุขา เพ่ือให้มีห้องสุขา ก่อสร้างห้องสุขา 100,000 100,000 - - - มีห้องสุขาส าหรับ อาคารเรียน กองการศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ านวยความสะดวก ส าหรับผู้มาติดต่อ ผู้มาติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บึงกระจับ) แก่ผู้มาติดต่อราชการ ราชการ จ านวน ราชการ จ านวน มีห้องสุขาส าหรับ

1 หลัง 2 ห้อง 1 หลัง 2 ห้อง อ านวยความสะดวก
(รายละเอียดตามแบบ แก่ประชาชน
แปลนเทศบาล) ผู้มาติดต่อราชการ 

24 จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม - - 300,000 300,000 300,000 ศพด.เทศบาล เด็กเล็ก ศพด. กองการศึกษา
ส าหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี เล็กมีพัฒนาการทาง ส าหรับเด็กอายุ3 -5 ปี ต าบลกระจับ มีพัฒนาการทาง

ร่างกายท่ีสมบูรณ์ ส าหรับ ศพด. มีเคร่ืองเล่นสนาม ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง แข็งแรง

รวม 24 โครงการ  - 4,300,000 5,325,200 4,660,400 4,440,400 4,140,400  -  -  -

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการงานประเพณี เพ่ือส่งเสริมวันส าคัญ จัดขบวนรถตกแต่ง 60,000 60,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ร่วม ประชาชนร่วม กองการศึกษา

แห่เทียนพรรษา ทางศาสนาให้ ประดับผ้า เพ่ือน าไป กิจกรรมเห็น อนุรักษ์และ
ประชาชนมีส่วนร่วม ถวาย ณ วัดจันทาราม ความส าคัญทาง เห็นความส าคัญทาง
อนุรักษ์สืบสาน ศาสนามากข้ึน ศาสนามากข้ึน
วัฒนธรรมไทย

2 โครงการ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ -จัดงานสืบสาน' 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมี กองการศึกษา
งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ มีส่วนร่วมใน ส่วนร่วมในการ

ณ วัดจันทาราม การอนุรักษ์ อนุรักษ์สืบสาน
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณี ประเพณีอันดีงาม
อย่างน้อย 500 คน อันดีงาม 

3 โครงการงาน เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ -จัดงานลอยกระทง                  ณ  ริมบริเวณบึงกระจับ100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมี กองการศึกษา
วันลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการ ส่วนร่วมในการ

อย่างน้อย 500 คน อนุรักษ์สืบสาน อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม ประเพณีอันดีงาม

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการธรรมะน าทาง เพ่ือส่งเสริมให้ -พระสงฆ์แสดงธรรม 50,000  -  -  -  - ประชาชนได้ ประชาชนได้รับฟัง กองการศึกษา

ประชาชนได้รับ ให้ประชาชนได้รับฟัง รับฟังและได้ หลักธรรม 
ฟังหลักธรรมทาง ปีละ ประมาณ 3  คร้ัง ศึกษาหลักธรรม ทางศาสนา  และ
ศาสนา และน าไป -ประชาชน 120 คน ทางพุทธศาสนา น าไปประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้ใน เพ่ิมมากข้ึน ในชีวิตประจ าวัน
ชีวิตประจ าวัน

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้บุคคล เยาวชน จ านวน  100,000 100,000  -  -  - จ านวนเยาวชน เยาวชนได้รับ กองการศึกษา
สร้างงานจากภูมิปัญญา ในชุมชนท่ีมีภูมิ 60  คน  ได้รับความรู้ ท่ีได้รับความรู้ ความรู้จากภูมิ
ท้องถ่ิน ความรู้ได้ถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติ จากภูมิปัญญา ปัญญาท้องถ่ิน 

ความรู้จาก ท้องถ่ิน น าไปประกอบอาชีพ 
ประสบการณ์ตรงแก่ เพ่ิมมากข้ึน สร้างรายได้
เยาวชนและน าสินค้า
จากการฝึกปฏิบัติ 
จ านวน   150  ช้ิน 
ออกจ าหน่ายเป็น
สินค้า  OTOP  พิเศษ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานงบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนการแข่งขัน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนในเขต กองการศึกษา
การแข่งขันกีฬา ในเขตเทศบาล กีฬาต่างๆ ภายในและ ท่ีได้ออก เทศบาลใช้เวลาว่าง
ภายในและนอก ใช้เวลาว่างใน นอกเขตเทศบาล ก าลังกาย ออกก าลังกาย 
เขตเทศบาล

การออกก าลังกาย เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง

7 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมให้เด็กและ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชนของ กองการศึกษา
ส าหรับชุมชน เยาวชนในเขต จ านวน 12 ชุมชน เยาวชนมีการ ชาติได้ร่วมกิจกรรม

เทศบาล ใช้เวลาว่าง ออกก าลังกาย ในการพัฒนาอารมณ์
ในการเล่นกีฬาและ เล่นกีฬา สังคม และ
ออกก าลังกาย เพ่ิมมากข้ึน สติปัญญา

8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก จัดกิจกรรมวันเด็ก  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
และเยาวชนของชาติ เด็กและเยาวชนเข้า เยาวชน ของชาติได้ร่วม
ได้ร่วมกิจกรรมใน ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มีการพัฒนา กิจกรรมในการ
การพัฒนาอารมณ์ จ านวน 1,000 คน อารมณ์ สังคม พัฒนาอารมณ์ สังคม
สังคมและสติปัญญา และสติปัญญา และสติปัญญา

เพ่ิมมากข้ึน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการส่งเสริมสภาเด็ก เพ่ือเปิดโลกทัศน์ จัดทัศนศึกษาและแลก 150,000 150,000  -  -  - จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน การเรียนรู้ให้เด็กและ เปล่ียนเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน สามารถ ได้พัฒนาการเรียนรู้
ในเขตเทศบาล เยาวชนได้พัฒนา และเยาวชนในเขตเ เป็นแกนน าใน ความคิด และเป็น

ความคิด เป็นก าลัง ทศบาลต าบลกระจับ  การริเร่ิมพัฒนา แกนน าในการพัฒนา
ส าคัญในการพัฒนา งานในชุมชน ท้องถ่ินในอนาคต

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท้องถ่ินในอนาคต
10 โครงการต้นกล้า เพ่ือให้เด็กและ เด็กและเยาวชน 80,000 80,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กและ จ านวนเด็กและ กองการศึกษา

ประชาธิปไตย เยาวชนได้เรียนรู้ จ านวน 100 คน เยาวชนมีความรู้ เยาวชนท่ีเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตย ระบอบ ระบอบ
 เป็นก าลังส าคัญใน ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย 
การพัฒนาประเทศ มากข้ึน
ในอนาคต

11 ปรับปรุงสนาม เพ่ือส่งเสริมให้ -ปรับปรุงสถานท่ี 100,000 100,000 200,000 200,000  - มีสนามกีฬา มีสนามกีฬาชุมชน กองการศึกษา
กีฬาหัวโป่ง (บ่อขยะเก่า) ประชาชนใช้เวลา ให้ใช้เป็นสนามกีฬา' ชุมชนประชาชน ประชาชนใช้เวลา

ว่างในการออก ชุมชน 'จ านวน 1 แห่ง ใช้เวลาว่างใน ว่างในการ
ก าลังกาย สุขภาพ การออกก าลังกาย ออกก าลังกาย 
ร่างกายแข็งแรง เพ่ิมมากข้ึน สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ ก่อสร้างสนามบาส - - 1,200,000 1,200,000 - มีสถานท่ีออก ประชาชนมีสถานท่ี กองการศึกษา
บริเวณสวนสาธารณะ ประชาชนใช้เวลาว่าง เกตบอล โดยตีเส้นแยก ก าลังกาย ออกก าลัง ใช้เวลา
บึงกระจับ ให้เป็นประโยชน์ เป็นสนามตะกร้อ เพ่ิมมากข้ึน ว่างให้เกิด

ในการออกก าลังกาย และสนามวอลเลย์บอล ประโยชน์มีคุณภาพ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (รายละเอียดตามแบบ ชีวิตท่ีดีข้ึน

แปลนเทศบาล)
13 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง ส่งเสริมให้ประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองออก 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 ชุมชนมีเคร่ือง ประชาชนในเขต กองการศึกษา

กายกลางแจ้ง ในเขตเทศบาล ก าลังกายกลางแจ้ง ออกก าลังกาย เทศบาลใช้เวลาว่าง
ใช้เวลาว่างใน เพ่ิมให้แก่ชุมชนท่ี กลางแจ้งทดแทน ออกก าลังกายส่งผล
การออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกาย เคร่ืองท่ีช ารุด ให้มีสุขภาพร่างกาย

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ช ารุด ท่ีแข็งแรง

รวม 13 โครงการ  - 2,230,000 2,180,000 2,640,000 2,640,000 1,240,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือจัดบริการ ชุมชน  12  ชุมชน 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 อัตราการการติด อัตราการการ กองสาธารณสุข

โรคเอดส์ สาธารณสุขข้ัน เช้ือรายใหม่ลดลง ติดเช้ือรายใหม่ลดลง
พ้ืนฐานเชิงรุกและ
เชิงรับให้ครอบคลุม
ท้ังด้านส่งเสริม
สุขภาพป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์

2 โครงการกระจับ เพ่ือป้องกันและ -รณรงค์การฉีดวัคซีน 50,000  -  -  -  - จ านวนสุนัข/แมว - สุนัข/แมวจรจัด กองสาธารณสุข
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันและควบคุม ได้รับการ ได้รับการฉีดวัคซีน

ในเขตเทศบาล โรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
จ านวน 1 คร้ัง -ประชาชนเกิด
-ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว ความตระหนักใน
จ านวน 2,000  ตัว การดูแลสัตว์ควบคุม
- การประชาสัมพันธ์ ของตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการคุมก าเนิด เพ่ือควบคุมอัตรา ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ 40,000 40,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการเกิด สามารถควบคุม กองสาธารณสุข

สุนัขและแมว การเกิดของสุนัข ให้บริการเคล่ือนท่ี ของสุนัขและแมว อัตราการเกิดของ
และแมว ท าหมันสุนัขและแมว ลดน้อยลง สุนัขและแมว

จ านวน  12  ชุมชน ได้ร้อยละ  20
4 โครงการป้องกันและ เพ่ือให้ประชาชน -อัตราป่วยไม่เกิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราป่วยด้วย -ประชาชนเกิดความ กองสาธารณสุข

ควบคุมไข้เลือดออก เกิดความตระหนัก 50 : 100,000  โรคไข้เลือดออก ตระหนักในการป้อง
ในการป้องกัน - ชุมชน  12  ชุมชน ลดน้อยลง  กันโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก -บ้านปลอดลูกน้ า

ยุงลาย
-ชุมชนน าร่อง
ปลอดลูกน้ ายุงลาย

5 โครงการอุดหนุนส าหรับ เพ่ือสนับสนุนเก่ียวกับ -สนับสนุนงบประมาณ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จ านวนประชาชน ประชาชนทุกชุมชน กองสาธารณสุข
การพัฒนางาน การด าเนินงาน อสม.ชุมชน ชุมชนละ  ทุกชุมชนได้รับ ได้รับการดูแล
สาธารณสุขมูลฐาน ด้านสาธารณสุขของ 3,000 บาท การดูแลสุขภาพ สุขภาพเบ้ืองต้น

อาสาสมัครสาธารณ จ านวน 12 ชุมชน เบ้ืองต้นเพ่ิมข้ึน อย่างท่ัวถึง
สุข( อสม.)ให้สามารถ
ดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 เงินอุดหนุนส าหรับ   1. เพ่ือพัฒนา ให้คณะกรรมการ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 อย่างน้อย ประชาชนภายเขต กองสาธารณสุข

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



การด าเนินงานตาม สุขภาพอนามัย หมู่บ้านชุมชน จัดท า 3 โครงการ เทศบาลได้รับความรู้
ตามแนวทางโครงการ ประชาชนให้แข็งแรง โครงการเสนอขอรับ และการพัฒนา
พระราชด าริ สมบูรณ์ตามแนวทาง งบประมาณจาก อปท. ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านสาธารณสุข ตามแนวทาง อย่างน้อย 3 โครงการ

พระราชด าริ
  2. เพ่ือสามารถ
แก้ไขปัญหาได้
เหมาะสม
กับบริบทของชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการขับเคล่ือน   1. เพ่ือควบคุม ประชากรสุนัข / แมว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชากร ประชาชน กองสาธารณสุข

สัตว์ปลอดโรค ประชากรสุขนัข ท้ังท่ีมีเจ้าของ และ สุนัข / แมว ภายในเขตเทศบาล
คนปลอดภัย และแมวในท่ีชุมชน ไม่มีเจ้าของจาก ท้ังท่ีมีเจ้าของ ปลอดภัยจาก
จากพิษสุนัขบ้า ท่ีเป็นสาเหตุหน่ึง การส ารวจ และไม่มีเจ้าของ โรคพิษสุนัขบ้า

ของการกระจาย ได้รับการฉีดวัคซีน ได้รับการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า ไม่น้อยกว่า 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ ร้อยละ 60 
ประชาชนมีความ (ตามแผน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ต่ืนตัวในการน าสัตว์ ยุทธศาสตร์ฯ ของ
เล้ียงไปฉีด ศาสตราจารย์
วัคซีนป้องกัน ดร.สมเด็จพระ
โรคพิษสุนัขบ้า เจ้าน้องนางเธอฯ

ปี 2560-2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการส ารวจข้อมูล   1. เพ่ือควบคุม ประชากรสุนัข / แมว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชากร สุนัข / ประชาชนภายเขต กองสาธารณสุข

จ านวนสัตว์และ ประชากรสุขนัข ท้ังท่ีมีเจ้าของ และ แมว ท้ังท่ีมี เทศบาลปลอดภัย
ข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม และแมวในท่ีชุมชน ไม่มีเจ้าของจาก เจ้าของ และ จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค ท่ีเป็นสาเหตุหน่ึง การส ารวจ ไม่มีเจ้าของ 
คนปลอดภัยจาก ของการกระจาย ได้รับการฉีดวัคซีน ได้รับการส ารวจ
พิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า และข้ึนทะเบียน 

  2. เพ่ือส่งเสริมให้ ไม่น้อยกว่า 
ประชาชนมีความ ร้อยละ 50 
ต่ืนตัวในการน าสัตว์ (ตามแผน
เล้ียงไปฉีด ยุทธศาสตร์ฯ ของ
วัคซีนป้องกัน ศาสตราจารย์
โรคพิษสุนัขบ้า ดร.สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอฯ
ปี 2560-2563

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดบริการดูแล 1.เพ่ือสนับสนุนและ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มเป้าหมายได้ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ กองสาธารณสุข

ระยะยาวส าหรับผู้สูง ส่งเสริมการจัดบริการ พ่ึงพิง จ านวน 40 คน รับการดูแลอย่าง พ่ึงพิงได้รับการสนับ
อายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ดูแลระยะยาวด้าน ท่ัวถึง สนุนและการจัด

สาธารณสุขส าหรับ บริการดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึง อย่างท่ัวถึง
พิง
2.เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงหลักประกัน

สุขภาพได้อย่าง
ท่ัวถึง

10 โครงการเพ่ิมศักยภาพ 1.เพ่ือให้ อสม. ได้ 1.ได้รับความรู้ 2 เดือน  -  - 250,000 250,000 250,000 อสม.มีทัศนคติท่ี อสม. มีความรู้ กองสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข มีการพบปะพูดคุย /คร้ัง ดีข้ึนในการปฏิบัติ ประสบการณ์ในการ
(อสม.) แลกเปล่ียน เรียนรู้ 2.ประเมินความรู้และ งานด้านสาธารณ ปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น ทดสอบทุกเดือน สุข
ร่วมกัน 3.ศึกษาดูงานเพ่ิมพูน
2.เพ่ือให้ อสม.ได้ ความรู้และประสบการณ์
เพ่ิมพูนความรู้และ ด้านต่างๆ
ประสบการณ์ในการ 4.ประเมินผล
ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการโรงเรียน 1.เพ่ือส่งเสริม 1.ผู้สูงอายุมีภูมิล าเนา  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม 1.เกิดการรวมกลุ่ม กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มของ ในเขตเทศบาล กิจกรรมไม่น้อย ของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในการท า สมัครใจเข้า โรงเรียน กว่าร้อยละ 80 2.ผู้สูงอายุได้รับความ
กิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุ รุ่นละ รู้อย่างต่อเน่ือง
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ 50-60 คน 3.คุณภาพชีวิตผู้สูง
รับความรู้อย่างต่อ 2.เปิดสอนเดือนละ อายุดีข้ึน
เน่ืองในการดูแล 1-2 คร้ัง
สุขภาพกายและจิตใจ 3.จัดกิจกรรมการเรียน
3.เพ่ือส่งเสริมการออก การสอนตามหลักสูตร
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ

4.เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรม
5.เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
เพ่ิมรายได้ให้ผู้สูง
อายุ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการกระจับมองโลก 1.เพ่ือให้ผู้มีปัญหา ประชาชนหรือผู้มี  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้ ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



สดใสใส่ใจสุขภาพตา ทางด้านสายตาได้รับ ปัญหาทางด้านสายตา รับการแก้ไข การแก้ไขและ
การแก้ไข ภายในเขตเทศบาล ทางด้านสายตา สามารถใช้ชีวิต
2.เพ่ือให้ผู้มีปัญหา ประจ าวันได้
ทางสายตาสามารถ อย่างปกติ
ใช้ชีวิตประจ าวันได้

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความ 1.ผู้สูงอายุภายในเขต  -  - 300,000 300,000 300,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม 1.เพ่ิมพูนความรู้และ กองสาธารณสุข
ผู้สูงอายุและคณะท างาน รู้และการเตรียมการ เทศบาลต าบลกระจับ กิจกรรมร้อยละ เตรียมการรองรับ
การขับเคล่ือนด้าน รองรับสังคมสูงวัย 2.ให้ความรู้แก่สมาชิกฯ 60 สังคมสูงวัย
ผู้สูงอายุ 2.เพ่ือแลกเปล่ียน จ านวน 1 คร้ัง 2.แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ร่วมกัน 3.ประชุมคณะกรรม ประสบการณ์ร่วม
การพัฒนาความคิด การฯ เดือนละ 1 คร้ัง กันการพัฒนาความ
ท่ีได้ไปปรับใช้ใน 4.การจัดกิจกรรมการ คิดท่ีได้ไปปรับใช้
ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมสุขภาพ ในชีวิตประจ าวัน

5.การศึกษาดูงานและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
6.การประเมินผล

รวม 13 โครงการ  - 652,000 1,252,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการระบบ เพ่ือสร้างหลักประกัน สมทบงบประมาณ 180,000 190,000 190,000 190,000 200,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข

หลักประกันสุขภาพ สุขภาพให้กับ ให้กับส านักงานหลัก เทศบาลได้เข้า เทศบาลได้รับ
ประชาชนในเขต ประกันสุขภาพ ถึงหลักประกัน หลักประกันเก่ียวกับ
เทศบาลต าบลกระจับ แห่งชาติ (สปสช.) เพ่ิมมากข้ึน การส่งเสริมสุขภาพ 

ตาม พ.ร.บ. การฟ้ืนฟู สุขภาพ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ การรักษาสุขภาพ
พ.ศ.2545 มาตรา 47 และการป้องกันโรค

อย่างท่ัวถึงและ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ครอบคลุม

รวม 1 โครงการ  - 180,000 190,000 190,000 190,000 200,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือปรับปรุง ดูแล เป้าหมาย 6 คลอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบายน้ า ท่อระบายน้ าสะอาด กองสาธารณสุข

“ท าดี ตามรอยพ่อ” รักษา ฟ้ืนฟู คูคลอง มีวิธีการด าเนินงานดังน้ี มีประสิทธิภาพ และการระบายน้ า
ให้สามารถน าน้ า 1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา มากข้ึน และ มีประสิทธิภาพ 
กลับมาใช้ใหม่ให้ ด้านการบ าบัดน้ าเสีย ลดปัญหาแหล่ง ลดปัญหาแหล่ง
เกิดประโยชน์ได้ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพาะพันธ์ยุง เพาะพันธ์ุยุงและ

ด้านการมีส่วนร่วมฯ เช้ือโรค
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเฝ้าระวังฯ

2 โครงการดูดโคลนเลน เพ่ือให้ท่อระบายน้ า ดูดโคลนเลน ส่ิงปฏิกูล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คูคลองในเขต คูคลองในเขต กองสาธารณสุข
ส่ิงปฏิกูลและฉีดล้าง สะอาดและการ และฉีดล้างท าความ เทศบาล เทศบาล ได้รับ
ท าความสะอาด ระบายน้ ามี สะอาดท่อระบายน้ า มีสภาพน้ าดีข้ึน การปรับปรุง 
ท่อระบายน้ า ประสิทธิภาพลด ในเขตเทศบาล มีสภาพน้ าดีข้ึน

ปัญหาแหล่งเพาะ
พันธ์ุยุงและเช้ือโรค

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02แบบ ผ.02



แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดการ -เพ่ือให้ประชาชน 1. การอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะและ ประชาชนเกิด กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยชุมชน 3R รู้จักการคัดแยกขยะ' 2. ด าเนินกิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน ความตระหนักใน
เพ่ือลดประมาณขยะ' เพ่ือลดปริมาณขยะ การก าจัดขยะ การคัดแยกขยะ
และลดค่าใช้จ่าย' ดังน้ี ลดน้อยลง
ในการก าจัดขยะ - ชุมชนต้นแบบการ -ลดประมาณขยะ

จัดขยะด้วยหลัก 3 R และลดค่าใช้จ่าย
จ านวน 1 ชุมชน ในการก าจัดขยะ
- สร้างกลุ่มแกนน า
การคัดแยกขยะ 
จ านวน 1 กลุ่ม
- กิจกรรม“ขยะบุญ” 

โดยรับบริจาคขยะ
ท่ีขายได้ทุกรับเบ้ีย
ยังชีพฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกัน แก้ไข ตรวจแนะน า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหามลพิษ สถานประกอบการ กองสาธารณสุข

แก้ไขปัญหามลพิษ ควบคุม ปัญหามลพิษ  สถานประกอบการ ในโรงงาน ในเขตเทศบาลได้รับ

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02



โรงงานอุตสาหกรรม ของโรงงาน ภายในเขตเทศบาล อุตสาหกรรม การตรวจแนะน า
ในเขตเทศบาล อุตสาหกรรม ลดน้อยลง

ในเขตเทศบาล

5 โครงการหน้าบ้านน่ามอง  เพ่ือให้บ้านเรือน -จัดประกวดหน้า 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 บ้านเรือน หน้าบ้านของ กองสาธารณสุข
ในเขตเทศบาล บ้านน่ามองใน ประชาชนมี ประชาชนเกิด
ความสวยงาม มีการ จ านวน 12  ชุมชน ความสวยงาม ความสวยงาม มีการ
พัฒนาเป็นระเบียบ เป็นระเบียบ พัฒนาเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพ่ิมมากข้ึน เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการตลาด เพ่ือให้ประชาชน ตลาดนัด  3  แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บ้านเรือน หน้าบ้านของ กองสาธารณสุข

นัดปลอดสารปนเป้ือน ในเขตเทศบาลมี ประชาชนมี ประชาชนเกิด
ความม่ันใจและ ความสวยงาม ความสวยงาม มีการ
มีทางเลือกใน เป็นระเบียบ พัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อย
การบริโภคอาหาร เพ่ิมมากข้ึน
ท่ีสะอาด ถูกหลัก
อนามัยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท้องถ่ิน

7 โครงการอบรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 1. ประชุมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ) กองสาธารณสุข

งบประมาณ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02



ผู้ประกอบการ ร้านจ าหน่ายอาหาร จ านวน 1 คร้ัง ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหาร
ร้านจ าหน่ายอาหาร มีความสะอาด 2. ตรวจ แนะน า จ าหน่ายอาหาร มีความสะอาด

ปลอดภัย และได้ ร้านจ าหน่ายอาหาร มีความปลอดภัย ปลอดภัยและ
มาตรฐานตามหลัก ให้ได้มาตรฐานตาม และได้มาตรฐาน ได้มาตรฐานตาม
สุขาภิบาลอาหาร หลักสุขาภิบาลอาหาร เพ่ิมมากข้ึน หลักสุขาภิบาล
(CFGT) (CFGT) อาหาร (CFGT)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการส่งเสริมการมี 1. เพ่ือให้ความรู้ 1. ข้ันตอนวางแผน - - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี 1. ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

ส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะใน     - ประชุมช้ีแจงผู้มี ความรู้ 2 ประหยัดงบ
การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ครัวเรือน ส่วนเก่ียวข้อง ในการคัดแยกขยะ ประมาณ

2. เพ่ือให้ประชาชน     - ท าแผนการ 3. ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน
ตระหนักว่าขยะมี ด าเนินงาน
มูลค่า สร้างแรงจูงใจ 2. ข้ันตอนการ
ให้การการคัดแยก ด าเนินงาน
ขยะจากครัวเรือน     -  อบรมให้ความรู้
3. เพ่ือให้มีการ     - ท าส่ือประชา
คัดแยกขยะและ สัมพันธ์
กระบวนการ     - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี
จัดการขยะ ต้นแบบการบริหาร
แต่ละประเภท จัดการขยะ

    - กิจกรรมการคัด
แยกขยะ
    - กิจกรรมการจัด
การขยะแต่ละประเภท

งบประมาณ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการเพ่ิมศักยภาพ 1. เพ่ือให้ความรู้การ 1. ข้ันตอนวางแผน - - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี 1. ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

คณะท างานด้าน คัดแยกขยะใน     - ประชุมช้ีแจงผู้มี ความรู้ 2 ประหยัด
การบริหารจัดการขยะ ครัวเรือน ส่วนเก่ียวข้อง ในการคัด งบประมาณ
มูลฝอยชุมชน 2. เพ่ือให้ประชาชน     - ท าแผนการ แยกขยะ 3. ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน

ตระหนักว่าขยะมี ด าเนินงาน
มูลค่า สร้างแรงจูงใจ 2. ข้ันตอนการ
ให้การการคัดแยก ด าเนินงาน
ขยะจากครัวเรือน     -  อบรมให้ความรู้
3. เพ่ือให้มีการคัด คณะท างานฯ และ
แยกขยะและ ประชาชนท่ัวไป
กระบวนการจัดการ      - การบริหาร
ขยะแต่ละประเภท จัดการขยะด้วย

หลัก 3 R
      - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี
ต้นแบบการบริหาร
จัดการขยะ
3. ข้ันตอนการติดตาม
      - การติดตามและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ

แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02

แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02แบบ ผ.02



แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการหมู่บ้านสะอาด 1. เพ่ือส่งเสริม 1. ข้ันเตรียมการ - 60,000 60,000 60,000 60,000 1. อัตราการป่วย 1. ประชาชนมี กองสาธารณสุข
ปราศจากโรคติดต่อ ให้ประชาชนมี  - ประชุมช้ีแจง ด้วยโรคติดต่อ ความรู้ในการป้องกัน

ความรู้ มีความ โครงการแก่กลุ่ม ไม่เกิน 50 ต่อ โรคได้
ตระหนักและร่วมมือ เป้าหมายต่าง ๆ แสนประชากร 2. สามารถลดแหล่ง
กันรักษาความสะอาด   - ประสานงาน 2. ลดแหล่ง เพาะพันธ์ุ
ในบ้านเรือน ชุมชน ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพาะพันธ์ุเช้ือโรค โรคติดต่อได้
2. เพ่ือเป็นการ  -  แต่งต้ังคณะ 3. เกิดความสะอาด
ป้องกันโรคติดต่อ กรรมการประกวด ในครัวเรือน
ภายในชุมชน ครัวเรือน/หมู่บ้าน และชุมชน
3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ สะอาด
ในการรักษา 2. ข้ันด าเนินการ
ความสะอาดและ  - อบรมให้ความรู้
ปรับสภาพแวดล้อม  - รณรงค์ท าความ
ป้องกันโรคติดต่อ สะอาด

 - ประกวดครัวเรือน
หมู่บ้าน สะอาด
3. ข้ันประเมินผล
 - มอบรางวัลฯ
 -การสรุปและประเมินผล

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการอาสาสมัคร 1.เพ่ือส่งเสริมความรู้   1. การเปิดรับสมัคร - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนอาสา เกิดอาอาสมัคร กองสาธารณสุข

ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ความเข้าใจในการ อาสาสมัครท้องถ่ิน สมัครท้องถ่ิน ท้องถ่ินรักษ์โลก

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



บริการจัดการส่ิง รักษ์โลก (อถล.) รักษ์โลก(อถล.) (อถล.)อุทิศตน
ปฏิกูลและมูลฝอย   2. การแต่งต้ัง ตามเกณฑ์กระ เสียสละการปกป้อง
ปกป้องรักษาส่ิงแวด คณะกรรมการส่งเสริม ทรวงมหาดไทย และรักษาส่ิงแวดล้อม
ล้อมด้วยกระบวนการ และสนับสนุนอาสา
มีส่วนร่วม และท้องถ่ินรักษ์โลก
2.เพ่ือเสริมสร้างจิต ระดับท้องถ่ิน
ส านึกในการป้องกัน   3. การด าเนินงาน
และรักษาส่ิงแวด ด้านจัดการส่ิงปฏิกูล
ล้อม และมูลฝอย ปกป้อง
3.เพ่ือสร้างเครือข่าย และรักษาส่ิงแวดล้อม
ด้านการปกป้องและ
รักษาส่ิงแวดล้อม

รวม 11 โครงการ  - 150,000 1,280,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเป็นการระบายน้ า รางระบายน้ า  ค.ส.ล. 650,000 650,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ ามี กองช่าง

ซอยเทศบาลกระจับ และแก้ไขปัญหา แบบรางยู กว้าง 0.30 น้ าท่วมขังลดลง ประสิทธิภาพ
 22/5 บริเวณบ้าน น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี เมตร ยาว 204 เมตร สามารถแก้ไข
นายนกเล็ก อภิปัจนากร (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปัญหาน้ าท่วมขัง
ถึงคลองดอนกระเบ้ือง 
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง
รวมใจพัฒนา)

2 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือให้เกิดความ ติดต้ังสายเมนพร้อม 300,000 300,000 - - - ส่งเสริมการ เกิดความสวยงาม กองช่าง
สะพานข้ามคลอง สวยงามส่งเสริม โคมไฟส่องสว่าง ท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่อง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02



สวนสาธารณะบึงกระจับ การท่องเท่ียวและ (ประติมากรรม) มีแสงสว่าง เท่ียวและมีแสงสว่าง
(ชุมชนบึงกระจับ ซี.เค.) มีแสงสว่างประชาชน จ านวน 6 ชุด เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและ (ตามแบบแปลน ในชีวิตและทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน เทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่างเกิด ปรับปรุงสายเมน จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิต พร้อมปรับเปล่ียน มีความปลอดภัย ความปลอดภัยใน

และทรัพย์สินของ โคมไฟเป็นชนิด LED ในชีวิตและ ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนท่ีใช้เส้น  -ซอยเทศบาลกระจับ 500,000 ทรัพย์สินเพ่ิม
ทางการสัญจรไปมา 12 ,ถนนสายเลียบคลอง  มากข้ึน
ช่วงเวลากลางคืน ซี เค จากซอย 8 

เช่ือมซอย 12
 -ซอยกระจับ11 500,000
และซอยกระจับ 9 
 -สายบ้านลุงวังซอย 500,000 500,000 500,000
กระจับ 15 ถึง 
ซอยกระจับ 21
( ตามแบบแปลน
เทศบาล)

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ เพ่ือให้ประชาชน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 540,000 540,000 - - 540,000 ร้อยละหรือ ประชาชน กองช่าง

ติกคอนกรีต ผู้สัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว จ านวนครัวเรือน/ ผู้สัญจรไปมา
ซอยเทศบาลกระจับ 28 ได้รับความสะดวก 300 เมตร หนา0.05 เมตร ประชาชนท่ีมี ได้รับความสะดวก
(ชุมชนนาเจริญ)

รวดเร็วและปลอดภัย
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

การคมนาคม รวดเร็ว และ
ในการใช้ถนน 600 ตร.ม. สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยใน

(ตามแบบแปลนเทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน การใช้ถนน
5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 600,000 600,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนผู้สัญจร กองช่าง

คอนกรีต ผู้สัญจรไปมาได้รับ กว้าง 5.00 เมตร จ านวนครัวเรือน/ ไปมาได้รับ
ซอยเทศบาลกระจับ 30 ความสะดวกรวดเร็ว ยาว 227 เมตร ประชาชนท่ีมี ความสะดวก รวดเร็ว
 (ข้างบ๊ิกซี) และปลอดภัยใน หนา 0.05 เมตร การคมนาคม และปลอดภัย
(ชุมชนนาเจริญ)

การใช้ถนน
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ถนน
1,135 ตร.ม. เพ่ิมมากข้ึน
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่าง ติดต้ังสายเมนพร้อมโคม 130,000 130,000 - - - จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บริเวณสะพานคลอง เกิดความปลอดภัย ไฟส่องสว่าง (เสาเหล็ก มีความปลอดภัย ความปลอดภัย
ดอนกระเบ้ือง ในชีวิตและทรัพย์สิน เทปเปอร์) จ านวน 6 ต้น ในชีวิตและ ในชีวิตและ
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง แก่ประชาชนท่ีใช้เส้น (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
พัฒนา) ทางการสัญจรไปมา เพ่ิมมากข้ึน

ช่วงเวลากลางคืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 800,000 800,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมก่อสร้างท่อลอด ในชุมชน และ 4.00 เมตร ยาว 50.00 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวก
ระบายน้ า ผู้สัญจรไปมาได้รับ  เมตร หนา 0.15 เมตร ประชาชนท่ีมี ปลอดภัยใน
ซอยเทศบาลกระจับ 25 ความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม การสัญจรไปมา
(ชุมชนหนองกระจ่อย และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า200 ตร.ม. สะดวกรวดเร็ว
สร้างสรรค์) ในการใช้ถนน พร้อมก่อสร้างท่อลอด เพ่ิมมากข้ึน

เหลียมขนาด 1.00  X 1.00

 ยาว  6.00 เมตร 2 แถว

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า     เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
ฝ่ังขวาซอยกระจับ 15 ปัญหาน้ าท่วมขัง ค.ส.ล. แบบรางยู น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
 (ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ในพ้ืนท่ี  ขนาดกว้าง 0.30 ม และลดปัญหา

ความยาวประมาณ น้ าท่วมขัง
500 ม. - ผู้รับประโยชน์ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 19 ครัวเรือน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



9 ปรับปรุงรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไข ปรับปรุงรางระบายน้ า 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
 ฝ่ังซ้าย ปัญหาน้ าท่วมขัง ค.ส.ล. แบบรางยู น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
ซอยเทศบาลกระจับ 15 ในพ้ืนท่ี ขนาดกว้าง 0.30 ม. และลดปัญหา
 (ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ความยาวประมาณ  น้ าท่วมขัง

500 ม. - ผู้รับประโยชน์ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 19 ครัวเรือน

10 ติดต้ังกังหันเร่งระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไข ติดต้ังกังหันเร่ง 150,000 150,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
บริเวณคลองสาธารณะ ปัญหาน้ าท่วมขัง ระบายน้ าบริเวณ น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
ในเขตเทศบาล ในพ้ืนท่ี คลองสาธารณะใน และลดปัญหา
(ชุมชนโพธ์ิเจริญ) เขตเทศบาล น้ าท่วมขัง

จ านวน 5 จุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

11 ก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างท่อระบายน้ า 1,250,000 1,250,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
ริมถนนเพชรเกษมฝ่ังซ้าย ปัญหาน้ าท่วมขัง ค.ส.ล. o 1.00 เมตร น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
(ฝ่ังเทศบาลต าบลกระจับ) ในพ้ืนท่ี พร้อมบ่อพัก และลดปัญหา
(ชุมชนเทศบาลพัฒนา) รวมความยาวประมาณ น้ าท่วมขัง

 1,000 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์         เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 900,000 900,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ติกคอนกรีตซอย ได้รับความสะดวก ติกคอนกรีต หนา 0.05 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวก
เทศบาลกระจับ 4/1 ปลอดภัยใน เมตร ขนาดกว้าง 4.00 ประชาชนท่ีมี ปลอดภัยใน
(ช่วงท้าย)(ซอยเป็ด การสัญจรไปมา เมตรความยาวประมาณ การคมนาคม การสัญจรไปมา
พะโล้)(ชุมชนหนอง 300 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่ สะดวกรวดเร็ว
ตะแคงสร้างสรรค์) น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. เพ่ิมมากข้ึน

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

งบประมาณ

แบบ ผ.02



13 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า 360,000 360,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
ฝาตะแกรงเหล็ก ปัญหาน้ าท่วมขัง ค.ส.ล. แบบราง น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
ซอยเทศบาลกระจับ 3 ในพ้ืนท่ี ยูขนาด กว้าง 0.30 และลดปัญหา
ถึงสุดเขตเทศบาล เมตร ยาว 120 เมตร น้ าท่วมขัง
ต่อจากของเดิม (ตามแบบแปลนเทศบาล) - ผู้รับประโยชน์ 
(ชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า) 20 ครัวเรือน

14 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์         เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์'ติก 430,000 430,000 430,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ติกคอนกรีต ได้รับความสะดวก คอนกรีต กว้าง 8.00 ม. จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวก
ซอยเลียบคลอง ปลอดภัยใน ยาว 78.00 ม.หนา0.05 ม. ประชาชนท่ีมี รวดเร็วและปลอดภัย
ดอนกระเบ้ือง การสัญจรไปมา หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 624 การคมนาคม ในการใช้ถนน
ฝ่ังขวา ตร.ม.(ตามแบบแปลน สะดวกรวดเร็ว

เทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ก่อสร้างเข่ือนกันดิน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างเข่ือนกันดิน คสล. 1,800,000 1,800,000 - - 1,800,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และก่อสร้างถนน
 ได้รับความสะดวก ความยาวประมาณ 150 ม. จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวก
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยใน และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ประชาชนท่ีมี รวดเร็วและปลอดภัย
เลียบคลองหัวโป่ง การสัญจรไปมา ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร การคมนาคม ในการใช้ถนน
(ถนนเลียบคลอง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 สะดวกรวดเร็ว
ถึงกฤษดาดีเซล) ตารางเมตร และก าแพงดิน เพ่ิมมากข้ึน
(ชุมชนหัวโป่ง) (ตามแบบแปลนเทศบาล)

16 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างภาย เพ่ือให้มีแสงสว่างเกิด ติดต้ังไฟสนาม 500,000 500,000 500,000 - - จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ในสวนสาธารณะ ความปลอดภัย ไฟสวยงาม ไฟประดับ มีความปลอดภัย ความปลอดภัย
บึงกระจับ ในชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณสวนหย่อม ในชีวิตและ ในชีวิตและทรัพย์สิน
(ชุมชนบึงกระจับ ซี.เค.) ของประชาชนท่ี ใช้ ทางเดิน และบริเวณ ทรัพย์สิน

เส้นทางการสัญจรไป อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น เพ่ิมมากข้ึน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



มาช่วงเวลากลางคืน (ตามแบบแปลนเทศบาล)

17 ก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างท่อระบายน้ า 300,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
ในชุมชนบึงกระจับ             ซี เค โดยรอบปัญหาน้ าท่วมขัง ค.ส.ล.  ขนาด น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
ซี.เค. โดยรอบ ในพ้ืนท่ี Ø 0.60 เมตร สามารถแก้ไขปัญหา
(ชุมชนบึงกระจับ  ซี.เค.) พร้อมบ่อพักยาวรวม น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

510 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า 720,000 720,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง

บริเวณบ้านนางประเทือง ปัญหาน้ าท่วมขัง ค.ส.ล. แบบรางยู กว้าง น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
ซอยเทศบาลกระจับ ในพ้ืนท่ี 0.30 เมตร ยาว 232.00 สามารถแก้ไขปัญหา
25/2 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี
(ชุมชนหนองกระจ่อย (ตามแบบแปลนเทศบาล)

สร้างสรรค์)

19 ก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือเป็นการระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 900,000 900,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
จากบริษัทมาสด้า และแข้ไขปัญหา  ค.ส.ล.  ขนาด น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
ออกไป ต.สระกระเทียม น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี Ø 1.00 เมตร สามารถแก้ไขปัญหา
 จ.นครปฐม พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.  น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี
(ชุมชนหนองตะแคง ยาวรวม 212 เมตร
ก้าวหน้า) (ตามแบบแปลนเทศบาล)

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 ก่อสร้างถนนพร้อม เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 3,200,000 3,200,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง

วางท่อระบายน้ าริม ปัญหาน้ าท่วมขัง พร้อมวางท่อระบายน้ า น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
ถนนเพชรเกษมฝ่ังขวา ในพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ขนาด และลดปัญหา
(ซอยป๊ัมโมบิล) Ø 0.1.00 เมตร พร้อม น้ าท่วมขัง
(ชุมชนเทศบาลพัฒนา) บ่อพักจากหน้า - ผู้รับประโยชน์ 

ซอยกระจับ 16 20 ครัวเรือน
เช่ือมต่อบ่อพักเดิม ปลอดภัยใน
ความยาวรวม การสัญจรไปมา
ประมาณ 750  เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

21 ปรับปรุงศาลาอเนก เพ่ือปรับปรุงศาลา ต่อเติมอาคารอเนก 300,000 300,000 300,000 - - ศาลาอเนก ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
ประสงค์ชุมชน อเนกประสงค์ให้ ประสงค์ พ้ืนท่ี ประสงค์ได้รับ เพียงพอต่อการจัด
ดอนกระเบ้ืองรวมใจ เพียงพอต่อการใช้ 40 ตารางเมตร การปรับปรุงเพียง ประชุมและ
พัฒนา เป็นสถานท่ีจัด (ตามแบบแปลนเทศบาล) พอต่อการใช้งาน จัดกิจกรรมรวมกัน
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง ประชุมและจัด ของชุมชน ของชุมชน
รวมใจพัฒนา) กิจกรรมร่วมกัน

ของชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 ก่อสร้างถนน           เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 450,000 450,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนผู้สัญจร กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สัญจรไปมามี กว้าง 3.00 x 194.00  จ านวนครัวเรือน/ ไปมาได้รับ
ซอยเทศบาลกระจับ 31/1   ความสะดวกปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร ประชาชนท่ีมี ความสะดวก รวดเร็ว
(ซอย อ.สมบูรณ์) ในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต การคมนาคม ปลอดภัยในชีวิต
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง และแก้ไขปัญหา ไม่น้อยกว่า 582.00 สะดวกรวดเร็ว และทรัพย์สิน
พัฒนา) น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี ตร.ม.(ตามแบบแปลนเทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน

23 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 940,000 940,000 940,000 940,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนผู้สัญจร กองช่าง
คอนกรีต ซอย ผู้สัญจรไปมามี ติกคอนกรีต หนา 0.05 จ านวนครัวเรือน/ ไปมาได้รับ
เทศบาลกระจับ 25 ความสะดวกปลอดภัย  เมตร กว้าง 4.00 ประชาชนท่ีมี ความสะดวก รวดเร็ว
(ซอยศาลเจ้าแม่จากปาก ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร ยาวประมาณ  การคมนาคม ปลอดภัยในชีวิต
ซอยถึงสุดเขตเทศบาล) 520 เมตร สะดวกรวดเร็ว และทรัพย์สิน
(ชุมชนหนองกระจ่อย (ตามแบบแปลนเทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน
สร้างสรรค์)

24 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเป็นการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ 595,000 595,000 595,000 595,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
ซอยเทศบาลกระจับ15/3 และแก้ไขปัญหา รางยู ค.ส.ล.ขนาดภายใน น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ
(ซอยบ้าน สจ.วสันต์ ) น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี 0.30 x 0.30 เมตร สามารถแก้ไขปัญหา
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ฝาตะแกรงเหล็กสองฝ่ัง น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

ยาวรวม 234 เมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 1,000,000 1,000,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนผู้สัญจร กองช่าง

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



คอนกรีต ซอยเทศบาล ปลอดภัยในการ ติกคอนกรีต หนา 0.05 จ านวนครัวเรือน/ ไปมาได้รับ
กระจับ 4/4.1 สัญจรไปมา เมตร กว้าง 3.50 ประชาชนท่ีมี ความสะดวก รวดเร็ว
(ซอยฟาร์มช่ืนประไพ)  เมตร ยาว  418 เมตร การคมนาคม ปลอดภัยในชีวิต
(ชุมชนหนองตะแคง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวกรวดเร็ว และทรัพย์สิน
สร้างสรรค์) 1,463   ตร.ม. เพ่ิมมากข้ึน

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

26 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์          ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลกระจับ 26/2เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง 800,000 800,000 800,000 800,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนผู้สัญจร กองช่าง
ติกคอนกรีตพร้อมราง ในชุมชนและผู้สัญจร แอสฟัลท์ติกคอนกรึต จ านวนครัวเรือน/ ไปมาได้รับ
ระบายน้ า ซอย ไปมามีความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนท่ีมี ความสะดวก รวดเร็ว
เทศบาลกระจับ 26/2 รวดเร็วและปลอดภัย 240 เมตร หนา 0.05 การคมนาคม ปลอดภัยในชีวิต
(ซอยฟาร์มไก่) ในการใช้ถนน เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย สะดวกรวดเร็ว และทรัพย์สิน
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง กว่า 939.00 เมตร เพ่ิมมากข้ึน
ร่วมใจพัฒนา) (ตามแบบแปลนเทศบาล)

27 ก่อสร้างท่อระบายน้ า             ริมถนนเพชรเกษมจากหน้าร้านสิระชัยค้าไม้ถึงล ารางสาธารณะข้าง           อู่วงษ์ลือชัยเพ่ือเป็นการระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบายน้ า 2,525,000 2,525,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนผู้สัญจร กองช่าง
ริมถนนเพชรเกษม ท่วมขังในพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 จ านวนครัวเรือน/ ไปมาได้รับ
จากหน้าร้านสิระชัยค้าไม้ เมตร  พร้อมบ่อพัก ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวก รวดเร็ว
ล ารางสาธารณะข้าง ค.ส.ล.ยาวรวม 320  คมนาคมสะดวก ปลอดภัยในชีวิต
อู่วงษ์ลือชัย (ชุมชนบึงกระจับ ซี.เค.) เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาล) รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 850,000 850,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนผู้สัญจร กองช่าง

คอนกรีต ซอยเทศบาล ปลอดภัยในการ ติกคอนกรีต ขนาด จ านวนครัวเรือน/ ไปมาได้รับ
กระจับ25 (ยางทอง) สัญจรไปมา กว้าง 4.00x0.60 เมตร ประชาชนท่ีมี ความสะดวก รวดเร็ว
(ชุมชนหนองกระจ่อย หนา 0.15 เมตร หรือ การคมนาคม ปลอดภัยในชีวิต
สร้างสรรค์) พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวกรวดเร็ว และทรัพย์สิน

240 ตร.ม. และ เพ่ิมมากข้ึน
ก่อสร้างบล็อคคอนกรีต

งบประมาณ

แบบ ผ.02



(ท่อลอด) ขนาด
1.20 x 1.20 เมตร
ยาวประมาณ 8 เมตร

2 แถว 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

29 ก่อสร้างคันหินข้าง เพ่ือให้ประชาชนได้ ก่อสร้างคันหินเรียง 950,000 950,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนผู้สัญจร กองช่าง
คลองทางลัดแต้ฮะหลี รับความสะดวก ยาแนวริมคลอง จ านวนครัวเรือน/ ไปมาได้รับ
(ชุมชนหนองตะแคง ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 1.50 ประชาชนท่ีมี ความสะดวก รวดเร็ว
สร้างสรรค์) สัญจรไปมา เมตร  ยาว 350 เมตร การคมนาคม ปลอดภัยในชีวิต

พ้ืน หรือมีพ้ืนท่ีไม่ สะดวกรวดเร็ว และทรัพย์สิน
น้อยกว่า 525  ตร.ม. เพ่ิมมากข้ึน
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบ เพ่ือให้มีแสงสว่างเกิด - จุดกลับรถหน้า บ.น าเชา 4,200,000 4,200,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสาสูง(ไฮแมส) ความปลอดภัยใน -ปากทางเข้าซอยบางตาล มีความปลอดภัย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ -ปากทางเข้าหนองปลาดุก 500,000       ในชีวิตและ ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนท่ีใช้เส้น  -สามแยกทางเล้ียวเข้า 500,000       ทรัพย์สินเพ่ิม
ทางการสัญจรไปมา เรียบคลอง ซี.เค. มากข้ึน
ช่วงเวลากลางคืน -บริเวณสะพานก่อนถึง

บึงกระจับ

-ป้อมต ารวจดอนกระเบ้ือง 500,000
-โค้งหนองอ้อ 500,000
(รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

31 จ้างบุคคลภายนอกออก เพ่ือออกแบบปรับปรุง จ้างบุคคลภายนอก 1,000,000 1,000,000 - - - สวนสาธาณะบึง สวนสาธารณะบึง กองช่าง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



แบบปรับปรุงสวน สวนสาธารณะบึง ออกแบบปรับปรุง กระจับได้รับการ กระจับมีความ
สาธารณะริมบึงกระจับ กระจับให้มีความ สวนสาธารณะบึง ออกแบบท่ีมีความ เหมาะสมสวยงาม

เหมาะสมเป็นแหล่ง กระจับ เหมาะสมมากข้ึน และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการพัฒนาแหล่ง เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอก คู คลอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 แหล่งน้ า คู แหล่งน้ าคูคลอง กองช่าง

น้ าธรรมชาติ คู คลองสาธารณะ สาธารณะใน คลองสาธารณะ สาธารณะ

ตามธรรมชาติให้ เขตเทศบาล ตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติได้รับการ

สามารถใช้ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ได้รับการ ขุดลอก ขุด ลอกสามารถใช้

ประโยชน์ได้ ประโยชน์ได้

33 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนผิวหินคลุก 65,000 - - - - ร้อยละหรือ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
ซอยเทศบาลกระจับ 25 ชุมชนและผู้สัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว จ านวนครัวเรือน/ และผู้สัญจรไปมา
 (บ้านป้ายม) ไปมาได้รับความ 62 เมตร หนา 0.20 ประชาชนท่ีมี ได้รับความสะดวก

สะดวกรวดเร็วและ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่ การคมนาคม รวดเร็วดและ
ปลอดภัยใน น้อยกว่า 248  ตร.ม. สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการ
การใช้ถนน (ตามแบบแปลนเทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน ใช้ถนนเพ่ิมมากข้ึน

34 ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในชุมชนและผู้สัญจร  ติกคอนกรีตพร้อม จ านวนครัวเรือน/ และผู้สัญจรไปมา
ซอยเทศบาลกระจับ 9 ไปมาได้รับความ ปรับปรุงบ่อพัก  ประชาชนท่ีมี ได้รับความสะดวก
ถึง ซอยเทศบาลกระจับ สะดวกรวดเร็วและ (ตามแบบแปลนเทศบาล) การคมนาคม รวดเร็ว  และ
11/1 พร้อมปรับปรุง ปลอดภัยในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการใช้
บ่อพัก ใช้ถนนและ เพ่ิมมากข้ึน ถนนเพ่ิมมากข้ึน
(ชุมชนโพธ์ิเจริญ) แก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 ปรับปรุงถนนพร้อม เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน 1,200,000 1,200,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

รางระบายน้ าซอย ในชุมชนและผู้สัญจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร จ านวนครัวเรือน/ และผู้สัญจรไปมา
เทศบาลกระจับ 4/2 ไปมาได้รับความ  ยาว 220.00 เมตร ประชาชนท่ีมี ได้รับความสะดวก

สะดวกรวดเร็วและ  หนา 0.15 เมตร การคมนาคม รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการ
ใช้ถนนและแก้ไข  660 ตร.ม. และ เพ่ิมมากข้ึน ใช้ถนนเพ่ิมมากข้ึน
ปัญหาน้ าท่วมขัง ปรับปรุงรางระบายน้ า 

ความยาว 2 ฝ่ัง
ไม่น้อยกว่า 440 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

36 ขยายถนนซอย เพ่ือให้ประชาชน ขยายถนนเดิมเพ่ิมอีก 500,000 500,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
เทศบาลกระจับ 16 ในชุมชนและผู้สัญ           1.00 เมตร ยาว จ านวนครัวเรือน/ และผู้สัญจรไปมา

จรไปมาได้รับความ ประมาณ 530 เมตร ประชาชนท่ีมี ได้รับความสะดวก
สะดวกรวดเร็วและ (ตามแบบแปลนเทศบาล) การคมนาคม รวดเร็ว  และ
ปลอดภัยในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการใช้
ใช้ถนน เพ่ิมมากข้ึน ถนนเพ่ิมมากข้ึน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 จัดซ้ือทุ่นลอยน้ า เพ่ือพัฒนาแหล่ง จัดซ้ือทุ่นลอยน้ าจ๊ิก 500,000 500,000 - - - แหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว กองช่าง

ท่องเท่ียวบึงกระจับ ซอว์ส าหรับจัดลาน บึงกระจับได้รับ บึงกระจับได้รับการ

ให้มีความพร้อม กิจกรรมกลางน้ า การพัฒนามี พัฒนา ให้มีความ

รองรับการพักผ่อน บึงกระจับ พ้ืนท่ี ความเหมาะสม เหมาะสมรองรับ

นหย่อนใจของ ประมาณ 200 ตร.ม. มากข้ึน การพักผ่อนหย่อนใจ

ประชาชน (ผลผลิตของโครงการ) ของประชาชน

38 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่าง เปล่ียนสายเมน 1,500,000 1,500,000 - - - จ านวนครัวเรือน มีแสงสว่างและ กองช่าง
ซอยเทศบาลกระจับ และเกิดความ พร้อมติดต้ังโคมไฟ มีความปลอดภัย เกิดความปลอดภัย
12/2 เช่ือมซอยเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ สวยงาม จ านวน 22 ในชีวิตและ ในชีวิตและทรัพย์สิน
กระจับ 8 (บริเวณทาง ทรัพย์สินแก่ ต้น ระยะทางรวม ทรัพย์สิน แก่ประชาชนท่ีใช้
เข้าออกบึงกระจับ) ประชาชนท่ีใช้เส้น 750 เมตร เพ่ิมมากข้ึน เส้นทางสัญจร

ทางสัญจรไปมา (ตามแบบแปลนเทศบาล) ไปมาช่วงเวลา
ช่วงเวลากลางคืน กลางคืน

39 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่าง ติดต้ังเสาไฟพร้อม - 200,000 - 400,000 - จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เลียบคลองหัวโป่ง เกิดความปลอดภัย โคมไฟฟ้าสาธารณะ มีความปลอดภัย ความปลอดภัยใน
 (ชุมชนหัวโป่ง) ในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน  8 ต้น ในชีวิตและ ชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนท่ีใช้ ระยะทางประมาณ ทรัพย์สิน
เส้นทางการสัญจร 150 เมตร เพ่ิมมากข้ึน
ไปมาช่วงเวลากลางคืน (ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเป็นการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ า - 450,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าและ กองช่าง

ซอยข้างร้านทรัพย์ทวี น้ าและแก้ไขปัญหา ค.ส.ล. แบบรางยู น้ าท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ าท่วม

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



 ฮาร์ดแวร์ น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี กว้าง 0.30 เมตร ขังในพ้ืนท่ีเป็นไป
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ยาวประมาณ 150 อย่างมีประสิทธิภาพ

เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

41 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ - - 816,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ติกคอนกรีตซอย ได้รับความสะดวก ติกคอนกรีต หนา 0.05 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวก
ข้างอู่วงษ์ลือชัย ปลอดภัยในการ เมตร กว้างประมาณ ประชาชนท่ีมี ปลอดภัยในการ
(ต่อจากถนนเดิม) สัญจรไปมา 4.00 เมตร  ยาว การคมนาคม สัญจรไปมา
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ประมาณ 250 เมตร สะดวกรวดเร็ว

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เพ่ิมมากข้ึน
1,000 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเป็นการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ า - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าและ กองช่าง

ตัวยูพร้อมฝาตะแกรง น้ าและแก้ไขปัญหา ค.ล.ล.แบบรางยูขนาด น้ าท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ซอยเทศบาลกระจับ น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี ความกว้างภายใน  ขังในพ้ืนท่ีเป็นไป
11.3.1 0.30  เมตร ยาวรวม อย่างมีประสิทธิภาพ
(ชุมชนโพธ์ิเจริญ) 2 ฝ่ัง 200  เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

งบประมาณ

แบบ ผ.02



43 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ - 200,000 - - - ร้อยละหรือ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
ติกคอนกรีตซอย ในชุมชนและ ติกคอนกรีต กว้าง จ านวนครัวเรือน/ และผู้สัญจรไปมา
เทศบาลกระจับ 25 ผู้สัญจรไปมาได้รับ 4.00 เมตร  ยาว ประชาชนท่ีมี ได้รับความสะดวก
(บ้านป้ายม) ความสะดวกรวดเร็ว 62.00 เมตร หนา การคมนาคม รวดเร็วและปลอดภัย

และปลอดภัยใน 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ถนน
การใช้ถนน ท่ีไม่น้อยกว่า  248.00 เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 วางท่อระบายน้ า เพ่ือเป็นการระบาย วางท่อระบายน้ าจาก - 3,000,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าและ กองช่าง

คลองชลประทาน น้ าและแก้ไขปัญหา คลองชลประทาน น้ าท่วมขังลดลง แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ดอนกระเบ้ืองลง น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี ดอนกระเบ้ืองลงคลอง ขังในพ้ืนท่ีเป็นไป
คลองหนองกระจ่อย ม.9 หนองกระจ่อย อย่างมีประสิทธิภาพ

ความยาวประมาณ
1,000 เมตร(ขออนุญาต
แขวงการทาง)
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

45 ก่อสร้างถนนพร้อม เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ - - 1,800,000 1,800,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
รางระบายน้ า ซอย ได้รับความสะดวก ติกคอนกรีต หนา จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวก
เทศบาลกระจับ 15/4 ปลอดภัยใน 0.05 เมตร พร้อมราง ประชาชนท่ีมี ปลอดภัยในการ
(ซอยบ้านครูณีต) การสัญจรไปมา ระบายน้ า แบบรางยู การคมนาคม สัญจรไปมา
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) กว้างรวม 4.00 เมตร สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ความยาวประมาณ เพ่ิมมากข้ึน
250 เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 ก่อสร้างถนนพร้อม เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

รางระบายน้ า ซอย ได้รับความสะดวก หนา 0.15 เมตร พร้อม จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวก
บ้านนายมานะ แซ่ล้ิม ปลอดภัยใน รางระบายน้ า แบบ ประชาชนท่ีมี ปลอดภัยในการ
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) การสัญจรไปมา รางยู ความกว้าง การคมนาคม สัญจรไปมา

ประมาณ 4.00 เมตร สะดวกรวดเร็ว
ความยาวประมาณ เพ่ิมมากข้ึน
55 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

47 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือเป็นการระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ า - - 1,068,000 1,068,000 1,068,000 จ านวนพ้ืนท่ี - เพ่ือการระบายน้ า กองช่าง
ซอยเทศบาลกระจับ น้ าและแก้ไขปัญหา ค.ส.ล. แบบรางยู น้ าท่วมขังลดลง น้ าท่ีดี และลดปัญหา
15/1 น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี ขนาดภายใน กว้าง น้ าท่วมขัง 
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) 0.30 เมตร สองฝ่ังยาว - ผู้ได้รับประโยชน์

รวม  420 เมตร 19 ครัวเรือน
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 ก่อสร้างอาคารเอนก เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี ก่อสร้างอาคารสูง 1 - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ประสงค์บริเวณ ประชุมและจัด  ช้ันขนาด 20.00 x สถานท่ีใช้จัด จัดประชุมและจัด
สวนสาธารณะบึงกระจับ กิจกรรมร่วมกัน 30.00 เมตร จ านวน กิจกรรมชุมชน กิจกรรมร่วมกัน
(ชุมชนบึงกระจับ ซี.เค.) ของชุมชน 1 หลัง เพ่ิมข้ึน ของชุมชน

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

49 โครงการขุดลอกบ่อยืม เพ่ือแก้ไขการระบาย ขุดลอกบ่อยืม 200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กองช่าง
(ชุมชนหนองตะแคง น้ า และปัญหาน้ า บริเวณบ่อยืมถนน น้ าท่วมขังลดลง เป็นไปอย่างมี
ก้าวหน้า) ท่วมขัง เพชรเกษมหลัง ประสิทธิภาพ

วัดจันทารามถึง และแก้ไขปัญหา
คลองส่งน้ าไร่ใหม่ 2 ฝ่ัง น้ าท่วมขังได้
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 โครงการเปล่ียนท่อลอด เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการวางท่อ - 500,000 500,000 - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

ระบายน้ า บริเวณท่อลอด น้ า และปัญหาน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบายน้ าซอย 4/1 ท่วมขัง ส าเร็จรูปส่ีเหล่ียม และแก้ไขปัญหา
(ชุมชนหนองตะแคง BOX CULVERTS น้ าท่วมขังได้
สร้างสรรค์) ขนาด 1.50 x 1.50 

x 1.00 เมตร
ความยาวรวม 
16.00 เมตร(วางคู่) 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
51 โครงการเปล่ียนท่อลอด เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการวางท่อ - - 600,000 - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็น กองช่าง

ระบายน้ า บริเวณท่อลอด น้ า และปัญหาน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ าท่วมขัง ไปอย่างมีประสิทธิ
ระบายน้ าซอย ท่วมขัง ส าเร็จรูปส่ีเหล่ียม ลดลง ภาพและแก้ไข

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



บ้านผู้ใหญ่เดช BOX CULVERTS ปัญหาน้ าท่วมขังได้
(ชุมชนหนองตะแคง ขนาด 2.00 x 2.00 x
สร้างสรรค์) 0.20 x 1.00 เมตร

ความยาวรวม 
12.00 เมตร(วางคู่) 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

52 โครงการเปล่ียนท่อลอด เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการวางท่อ - - 600,000 - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็น กองช่าง
ระบายน้ า บริเวณท่อลอด น้ า และปัญหาน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ าท่วมขัง ไปอย่างมีประสิทธิ
ระบายน้ า หลังฮอนด้า ท่วมขัง ส าเร็จรูปส่ีเหล่ียม ลดลง ภาพและแก้ไข
บ้านโป่ง BOX CULVERTS ปัญหาน้ าท่วมขังได้
(ชุมชนหนองตะแคง ขนาด 2.00 x 2.00 x
สร้างสรรค์) 0.20 x 1.00 เมตร

ความยาวรวม 
12.00 เมตร(วางคู่) 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือแก้ไขการระบาย บริเวณคลองสาธารณะ 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็น กองช่าง
สาธารณะ บริเวณคลอง น้ า และปัญหาน้ า หลังฮอนด้า (บ้านโป่ง) น้ าท่วมขัง ไปอย่างมีประสิทธิ
สาธารณะ หลังฮอนด้า ท่วมขัง ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ลดลง ภาพและแก้ไข
บ้านโป่ง ต.หนองอ้อ จ.ราชบุรี ถึง คลองขุด ปัญหาน้ าท่วมขังได้
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ถึง ท่าผาบางแก้ว 
คลองขุดท่าผาบางแก้ว ต.สระกะเทียม อ.เมือง 
ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม ขนาดกว้าง
จ.นครปฐม ประมาณ 8.00 –

งบประมาณ

แบบ ผ.02



10.00 – เมตร
ยาวประมาณ 
2,100.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้าง 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือน / ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชน และผู้สัญจร รางระบายน้ า คสล. ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
พร้อมท่อระบายน้ า ไปมาได้รับความ แบบรางยู ขนาด คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
คสล. แบบรางยู ซอย สะดวกรวดเร็ว ความกว้างภายใน รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
เทศบาลกระจับ 29/2 และปลอดภัย  0.30 เมตร ยาว  
(บ้านนายไพบูลย์) ในการใช้ถนน 200.00 เมตร 
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง (รายละเอียดตามแบบ
รวมใจพัฒนา) แปลนเทศบาล)

55 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้างถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือน / ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัทส์ ชุมชน และผู้สัญจร ลาดยางแอสฟัทส์ ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
ติกคอนกรีต ไปมาได้รับความ คอนกรีต กว้าง 3.00 คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
ซอยเลียบล าราง สะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 250.00 รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ข้างอู่วงศ์ลือชัย และปลอดภัย เมตร หนา 0.05 เมตร
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ในการใช้ถนน พร้อมวางท่อลอด 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้างถนน 3,000,000 3,000,000 - - - จ านวนครัวเรือน / ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัทส์ ชุมชน และผู้สัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชน ท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
ติกคอนกรีต ไปมาได้รับความ กว้าง 5.00 - 8.00 คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
บริเวณซอยเทศบาล สะดวกรวดเร็ว  เมตร ยาว 565.00 รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
กระจับ 8 และปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร
(ชุมชนบึงกระจับ ซี เค) ในการใช้ถนน พร้อมปรับปรุงฝาบ่อน้ า

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

57 โครงการก่อสร้าง เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการก่อสร้าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
รางระบายน้ า คสล. น้ า และปัญหาน้ า รางระบายน้ า คสล. น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบรางยู พร้อมก่อสร้าง ท่วมขัง แบบรางยู ขนาด และแก้ไขปัญหา
ท่อระบายน้ า บริเวณซอย ความกว้าง ภายใน น้ าท่วมขังได้
เทศบาลกระจับ 20/1 0.30 เมตร ยาว 410
เช่ือมต่อซอยเทศบาล เมตร พร้อมก่อสร้าง
กระจับ 22 ท่อระบายน้ า คสล.
(ดอนกระเบ้ืองพัฒนา)  ขนาด Ø 0.40 เมตร

ความยาวรวมบ่อพักน้ า
ยาว 100.00 เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.02



(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้างถนน 230,000 - - - - จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน และผู้สัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
บริเวณซอยเทศบาล ไปมาได้รับความ กว้าง 3.00 เมตร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
กระจับ 4/1 สะดวกรวดเร็ว ยาว 100.00 เมตร รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
ช่วงติดถนนเพชรเกษม และปลอดภัย (รายละเอียดตามแบบ
(ชุมชนหนองตะแคง ในการใช้ถนน แปลนเทศบาล)
สร้างสรรค์)

59 โครงการก่อสร้าง เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการก่อสร้าง 500,000 - 500,000 500,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
รางระบายน้ า คสล. น้ า และปัญหาน้ า รางระบายน้ า คสล. น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
 แบบรางยู บริเวณซอย ท่วมขัง แบบรางยู ขนาดความ และแก้ไขปัญหา
เทศบาลกระจับ 25/2 กว้างภายใน 0.30 น้ าท่วมขังได้
(แยกบ้านฝร่ัง) เมตร ยาว 200.00
(ชุมชนหนองกระจ่อย เมตร
สร้างสรรค์) (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 การก่อสร้างปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้างถนน 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 - จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บริเวณเทศบาล ชุมชน และผู้สัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
กระจับ 29 พร้อม ไปมาได้รับความ กว้าง 5.00 เมตร ยาว คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
ปรับปรุงฝาท่อบ่อพัก สะดวกรวดเร็ว 790 เมตร หนา 0.15 รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง และปลอดภัย เมตร พร้อมปรับปรุง
รวมใจพัฒนา) ในการใช้ถนน ฝาบ่อพักน้ า

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

61 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนหินคลุก 450,000 450,000 - - - จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนหินคลุก บริเวณซอย ชุมชน และผู้สัญจร กว้าง 3.00 เมตร ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
เลียบล ารางข้างอู่วงศ์ ไปมาได้รับความ ยาว 375.00 เมตร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
ลือชัย ต่อจากของเดิม สะดวกรวดเร็ว หนา 0.20 เมตร รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
จนสุดเขตเทศบาล และปลอดภัย (รายละเอียดตามแบบ
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ในการใช้ถนน แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



62 โครงการติดต้ังเสาน าทาง เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการติดต้ัง 500,000 500,000 - - - ประชาชนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ยางพารา บริเวณ ชุมชน และผู้สัญจร เสาน าทางยางพารา สัญจรไปมา ความปลอดภัย
ริมคลองชลประทาน ไปมาได้รับความ จ านวน 155.00 ต้น มีความปลอดภัย ในการใช้ถนนสัญจร
นครชุมน์ สะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดตามแบบ มากข้ึน ไปมา
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง และปลอดภัย แปลนเทศบาล)
พัฒนา) ในการใช้ถนน

63 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการลาดยาง 800,000 800,000 - 800,000 800,000 จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ผิวจราจรลาดยาง ชุมชน และผู้สัญจร แอสฟัทล์ติกคอนกรีต ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไปมาได้รับความ กว้าง 5.00 เมตร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
บริเวณซอยเทศบาล สะดวกรวดเร็ว ยาว 300.00 เมตร รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
กระจับ 3 และปลอดภัย หนา 0.05 เมตร พร้อม
(ชุมชนหนองตะแคง ในการใช้ถนน ปรับปรุงฝารางน้ า 
ก้าวหน้า) (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้าง 150,000 150,000 150,000 - - จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. พร้อมก่อสร้าง ชุมชน และผู้สัญจร ถนน คสล. กว้าง 2.50 ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
ท่อระบายน้ า บริเวณซอย ไปมาได้รับความ เมตร ยาว 20.00 เมตร คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
บ้านนางบุญมา สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร พร้อม รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
(ชุมชนหนองกระจ่อย และปลอดภัย ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
สร้างสรรค์)  ในการใช้ถนน คสล. ขนาด Ø 0.40 

งบประมาณ

แบบ ผ.02



เมตร รวมบ่อพักน้ า
ยาว 20.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

68 โครงการการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้าง 500,000 500,000 500,000 - - จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ชุมชน และผู้สัญจร ถนนลาดยางแอส ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
ติกคอนกรีตบริเวณ ไปมาได้รับความ ฟัลติกท์คอนกรีต กว้าง คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
เลียบคลองดอนกระเบ้ือง สะดวกรวดเร็ว 4.00 เมตร ยาว 200 รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง และปลอดภัย เมตร 
รวมใจพัฒนา) ในการใช้ถนน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 โครงการการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้าง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - - จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ปรับปรุงถนนคอนกรีต ชุมชน และผู้สัญจร ถนนเสริมเหล็ก กว้าง ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวกรวดเร็ว
เสริมเหล็กบริเวณ ไปมาได้รับความ 4.00 เมตร ยาว คมนาคมสะดวก และปลอดภัย
ซอยข้างร้านทรัพย์ทวี สะดวกรวดเร็ว 224.00เมตร หนา รวดเร็วมากข้ึน ในการใช้ถนน
ฮาร์ดแวร์ และปลอดภัย 0.15 เมตร พร้อม
(ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ในการใช้ถนน รางระบายน้ า คสล.

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 300 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

70 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้าง 500,000 500,000 - - - จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ปรับปรุงสวนสาธารณะ ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ ทางเดินภายใน ได้รับความ ความสะดวก
บึงกระจับ สะดวกและปลอดภัย สวนสาธารณะ สะดวกปลอดภัย ปลอดภัยมากข้ึน
(ชุมชนบึงกระจับ ซี เค ) บึงกระจับ ปรับปรุง เพ่ิมข้ึน

ห้องน้ าศาลา
แปดเหล่ียม พร้อม
ติดต้ังระบบรดน้ า 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้างถนน 1,650,000 1,650,000 - - 1,650,000 จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน และผู้สัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวก
บริเวณซอยเทศบาล ไปมาได้รับความ กว้างเฉล่ีย 4.00-6.00 คมนาคมสะดวก ปลอดภัยมากข้ึน
กระจับ 2/1 (แต้ฮะหลี) สะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร รวดเร็วมากข้ึน
(ชุมชนหนองตะแคง และปลอดภัย ยาว 400.00 เมตร
สร้างสรรค์) ในการใช้ถนน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,050 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

72 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้างถนน 500,000 500,000 - 500,000 - จ านวนครัวเรือน/ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน และผู้สัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนท่ีมีการ ความสะดวก
บริเวณถนนข้ามคลอง ไปมาได้รับความ กว้าง 3.50 เมตร คมนาคมสะดวก ปลอดภัยมากข้ึน
ส่งน้ าดอนกระเบ้ือง สะดวกรวดเร็ว ยาว 30.00 เมตร พร้อม รวดเร็วมากข้ึน
(บ้านอาจารย์สมพงษ์) และปลอดภัย ก่อสร้างเข่ือนกันดิน
(ดอนกระเบ้ืองรวมใจ ในการใช้ถนน (รายละเอียดตามแบบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



พัฒนา) แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
73 โครงการขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือติดต้ังเสาไฟฟ้า 200,000 200,000 200,000 - - จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยเลียบล ารางข้าง ส่วนภูมิภาคอ าเภอ โคมส่องสว่าง พร้อม มีความปลอดภัย ประโยชน์และ
อู่วงษ์ลือชัย บ้านโป่ง เพ่ือให้มี ปักเสาพาดสายบริเวณ ในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิต
(ต่อจากของเดิมสุด แสงสว่างเกิดความ ซอย 13/1 ข้าง ทรัพย์สิน และทรัพย์สินเพ่ิม
เขตเทศบาล) ปลอดภัยในชีวิตและ อู่วงศ์ลือชัย ต่อจากของ เพ่ิมมากข้ึน มากข้ึน

ทรัพย์สินของ เดิมจนสุดเขตเทศบาล 
ประชาขนท่ีใช้เส้น ระยะทางรวม
ทางการสัญจรไปมา 375.00 เมตร 
ช่วงเวลาคืน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างลาน 3,800,000 3,800,000 - 3,800,000 - ประชาชนท่ีมา ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลานจอดรถ บริเวณหน้า ได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับความสะดวก ความสะดวก
สวนสาธารณะบึงกระจับ ปลอดภัย หนา 0.05 หรือ มากข้ึน
(บึงกระจับ ซี เค ) พ้ืนท่ีเทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 3,600 
ตารางเมตร พร้อมก่อ
สร้างท่อระบายน้ า
คลส. ขนาด Ø 0.60

เมตร ความยาวรวม
บ่อพักน้ า 245.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานงบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนใน โดยท าการก่อสร้างถนน 160,000 160,000 - - - จ านวนครัวเรือน / ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ชุมชน และผู้สัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนท่ีมี ความสะดวก รวดเร็ว
รางระบายน้ า บริเวณ ไปมาได้รับความ กว้าง 3.00 เมตร พร้อม การคมนาคม และปลอดภัยใน
ซอยเทศบาลกระจับ 4/1 สะดวกรวดเร็ว ก่อสร้างรางระบายน้ า สะดวกปลอดภัย การใช้ถนน
(บ้านคุณอ้ัง) และปลอดภัย คสล. ขนาดกว้าง มากข้ึน
(ชุมชนหนองตะ ในการใช้ถนน 0.30 เมตร ยาว 
แคงสร้างสรรค์) 30.00 เมตร

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

76 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยท าดาดคอนกรีต 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภูมิทัศน์ริมคลอง ให้มีความสวยงาม ความยาวรวม 2 ฝ่ัง ประชาชนท่ี ประโยชน์ และเป็น
ชลประทานท่าผาบางแก้ว และเป็นแหล่งจัด คลอง 1,560.00 เมตร ได้รับประโยชน์ แหล่งจัดกิจกรรม
หน้าสวนสาธารณะ กิจกรรมส่วนรวม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนรวมของชุมชน
บึงกระจับ ของชุมชน ริมคลอง 
(ชุมชนบึงกระจับ (รายละเอียดตามแบบ
ซี เค) แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีให้ ก่อสร้างเข่ือนกันดิน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีพ้ืนท่ีบริเวณ ประชาชนในเขต กองช่าง
กันดิน คสล. พร้อมทาง เพียงพอ รองรับ ค.ส.ล.ยาว 20.00 เมตร ระเบียงท่าน้ า เทศบาลและใกล้เคียง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ลงน้ าริมบึงกระจับ การใช้ประโยชน์เป็น และท าการก่อสร้างทาง รองรับการ ไม่น้อยกว่า 10,248 

สถานท่ีพักผ่อน ลงน้ าริมบึงกระจับ พักผ่อนหย่อยใจ คน มีสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจและการจัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว และการจัด หย่อนใจและสถานท่ี

กิจกรรมต่าง ๆ ของ 20.00 เมตร กิจกรรมต่าง ๆ ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี (รายละเอียดตามแบบ เพ่ิมมากข้ึน 
และใกล้เคียง แปลนเทศบาล)

78 ติดต้ังป้ายช่ือซอยภายใน เพ่ืออ านวย ติดต้ังป้ายช่ือซอย - - 500,000 500,000 500,000 ชุมชนมีป้าย ประชาชนท่ีใช้ กองช่าง
เทศบาลต าบลกระจับ ความสะดวก ในเขตเทศบาล ขนาด ช่ือซอย เส้นทางได้รู้จัก

ในการบอกเส้น 0.30 x 0.70 เมตร ได้รับความ ช่ือซอย/
ทางแก่ประชาชน จ านวน 20 ป้าย/ปี สะดวกเพ่ิม ได้รับความ

มากข้ึน สะดวกเพ่ิม
79 ก่อสร้างโรงจัดเก็บพัสดุ เพ่ือให้มีท่ีจัดเก็บพัสดุ โรงจัดเก็บพัสดุ - - 1,800,000 - - มีท่ีจัดเก็บพัสดุ พัสดุกองช่างมี กองช่าง

กองช่างภายในสวน ของกองช่าง กองช่าง ขนาด ท่ีได้มาตรฐาน สถานท่ีจัดเก็บ
สาธารณะบึงกระจับ 12 x 15 เมตร บริเวณ (ได้พ้ืนท่ี 180 เป็นระเบียบ

สวนสาธารณะบึงกระจับ ตร.ม.) เรียบร้อย  ลดการ
(รายละเอียดตามแบบ สูญเสียของพัสดุ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
80 ติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนใน ติดต้ังราวกันตกริมคลอง - 250,000 300,000 300,000 300,000 มีราวกันตก ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

คลองภายในเขตเทศบาล ชุมชนและผู้สัญจร ภายในเขตเทศบาล บริเวณริมคลอง ความปลอดภัยใน
ไปมาด้รับความ (รายละเอียดตามแบบ เพ่ือป้องกัน การใช้เส้นทาง
รสะดวกวดเร็วและ แปลนเทศบาล) และลดการ สัญจรไปมา
ปลอดภัย สูญเสียจาก

อุบัติเหตุ

81 ปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วย - - 500,000 - - เกาะกลางมี ภูมิทัศน์เกาะกลาง กองช่าง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



บริเวณทางเข้าซอย เกาะกลางให้มี ต้นไม้ หญ้า และวัสดุ ความเรียบร้อย มีความเรียบร้อย
เทศบาล 12 ความเรียบร้อย (ตามแบบแปลน สวยงามท าให้ สวยงาม

เทศบาล) มีวิสัยทัศน์ใน
การขับข่ี
ปลอดภัย

82 ติดต้ังป้ายไฟสัญญาณ เพ่ือให้ประชาชน ติดต้ังป้ายไฟสัญญาณ - 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนได้รับ ประชาชนในชุมชน กองช่าง
เตือน LED พลังงานแสง ในชุมชนและผู้สัญจร เตือนภัย LED พลังงาน ความปลอดภัย และผู้สัญจรไปมา
อาทิตย์แบบกระพริบ ไปมาได้รับ แสงอาทิตย์แบบ เพ่ิมมากข้ึน และ ได้รับความปลอดภัย
ภายในเขตเทศบาล ความปลอดภัย และ กระพริบ ขนาด อุบัติเหตุลดลง และลดอุบัติเหตุ

ลดอุบัติเหตุ 0.60 x 0.60 เมตร
จ านวน 18 ชุด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
83 ติดต้ังไฟส่องสว่าง เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง - 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณจุดเส่ียง จุดเส่ียงให้ผู้ใช้ แบบหลอด LED เพ่ิมบริเวณ ความปลอดภัย
ภายในเขตเทศบาล เส้นทางสัญจรไปมา พร้อมแผงพลังงาน จุดเส่ียง(ทางแยก ในการใช้เส้นทาง

มีความปลอดภัย แสงอาทิตย์ความสูง ทางร่วม) สัญจรไปมา
และลดอุบัติเหตุ เสา 7.00 เมตร จ านวน 3 จุด/ปี  อุบัติเหตุลดลง
ในการใช้ถนน จ านวน 3 ต้น

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

84 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ท าการปรับปรุงสายเมน - 500,000 500,000 - - ประชาชน/ครัว มีแสงสว่างและเกิด กองช่าง
สาธารณะ ซอยเทศบาล ในชุมชนและ พร้อมเปล่ียนโคมไฟเป็น เร่ือนมีความ ความปลอดภัย
กระจับ 25 ผู้สัญจรไปมาได้รับ LED ปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพย์สิน
(แผนชุมชน ความปลอดภัย (รายละเอียดตามแบบ และทรัพย์สิน แก่ประชาชนใน
หนองกระจ่อยสร้างสรรค์) และลดอุบัติเหตุ แปลนเทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน ชุมชนท่ีใช้เส้นทาง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 
อุบัติเหตุลดลง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
85 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ท าการปรับปรุงสายเมน - 400,000 400,000 - - ประชาชน/ครัว มีแสงสว่างและเกิด กองช่าง

สาธารณะ ซอยเทศบาล ในชุมชนและ พร้อมเปล่ียนโคมไฟเป็น เร่ือนมีความ ความปลอดภัย
กระจับ 26 ผู้สัญจรไปมาได้รับ LED ปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพย์สิน
(ชุมชนดอนกระเบ้ือง ความปลอดภัย (รายละเอียดตามแบบ และทรัพย์สิน แก่ประชาชนใน
รวมใจพัฒนา) และลดอุบัติเหตุ แปลนเทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน ชุมชนท่ีใช้เส้นทาง

สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 
อุบัติเหตุลดลง

86 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชน ท าการปรับปรุงสายเมน - 500,000 500,000 - - ประชาชน/ครัว มีแสงสว่างและเกิด กองช่าง
สาธารณะ ซอยเทศบาล ในชุมชนและ พร้อมเปล่ียนโคมไฟเป็น เร่ือนมีความ ความปลอดภัย
กระจับ 36 ผู้สัญจรไปมาได้รับ LED ปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพย์สิน
(แผนชุมชนหัวโป่ง) ความปลอดภัย (รายละเอียดตามแบบ และทรัพย์สิน แก่ประชาชนใน

และลดอุบัติเหตุ แปลนเทศบาล) เพ่ิมมากข้ึน ชุมชนท่ีใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 
อุบัติเหตุลดลง

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
87 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขการ โดยท าการก่อสร้างราง - - 400,000 - - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

ระบายน้ า คสล. ระบายน้ าและ ระบายน้ า คสล. แบบ น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบรางยู บริเวณ ปัญหาน้ าท่วมขัง รางยู ขนาดกว้าง  และแก้ไขปัญหาน้ า
ซอยเทศบาลกระจับ 0.30 เมตร ท่วมขังได้
26/3 ยาว  85.00  เมตร
(แผนชุมชนดอนกระเบ้ือง (รายละเอียดตามแบบ
รวมใจพัฒนา) แปลนเทศบาล)

88 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการก่อสร้างราง - - - 800,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

ระบายน้ า คสล. น้ าและปัญหา ระบายน้ า คสล. แบบ น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบรางยู บริเวณ น้ าท่วมขัง รางยู ขนาดกว้าง และแก้ไขปัญหาน้ า
ซอยเทศบาลกระจับ 0.30 เมตร ท่วมขังได้
22/5 (ฝ่ังซ้าย) ยาว  190.00 เมตร 
(แผนชุมชนดอนกระเบ้ือง (รายละเอียดตามแบบ
รวมใจพัฒนา) แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
89 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการก่อสร้างราง - - - 850,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

ระบายน้ าแบบรางยู น้ าและปัญหา ระบายน้ า คสล. แบบ น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณซอยเทศบาล น้ าท่วมขัง รางยู ขนาดกว้าง 0.30 และแก้ไขปัญหาน้ า
กระจับ 15/5 เมตร ยาว 220.00 เมตร  ท่วมขังได้
(แผนชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)
90 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการก่อสร้างราง - - - 800,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

ระบายน้ า แบบรางยู น้ าและปัญหา ระบายน้ า คสล. แบบ น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณซอยเทศบาล น้ าท่วมขัง รางยู ขนาดกว้าง 0.30 และแก้ไขปัญหาน้ า
กระจับ 15/8 เมตร ยาว 220  เมตร ท่วมขังได้

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

91 โครงการก่อสร้างท่อ
เพ่ือแก้ไขการระบาย

โดยท าการก่อสร้างท่อ - - - 1,300,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
ระบายน้ า คสล. พร้อม น้ าและปัญหา ระบายน้ า ขนาด 0.40 น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
บ่อพักน้ า บริเวณ น้ าท่วมขัง เมตร พร้อมบ่อพักน้ า และแก้ไขปัญหาน้ า
ซอยเทศบาลกระจับ 27 ความยาวรวม ท่วมขังได้
(แผนชุมชนเทศบาล ไม่น้อยกว่า  340 เมตร
พัฒนา) (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการก่อสร้างท่อ - - - - 1,500,000 จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง

ระบายน้ า คสล. พร้อม น้ าและปัญหา ระบายน้ า ขนาด 0.60 น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



บ่อพักน้ า บริเวณ น้ าท่วมขัง เมตร พร้อมบ่อพักน้ า และแก้ไขปัญหาน้ า
ซอยเทศบาลกระจับ20/4 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ท่วมขังได้
(แผนชุมชนดอนกระเบ้ือง 300.00 เมตร
พัฒนา) (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

93 โครงการก่อสร้างท่อ
เพ่ือแก้ไขการระบาย

โดยท าการก่อสร้างท่อ - - - 1,300,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
ระบายน้ า คสล. พร้อม น้ าและปัญหา ระบายน้ า ขนาด 0.60 น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
บ่อพักน้ า บริเวณปาก น้ าท่วมขัง เมตร พร้อมบ่อพักน้ า และแก้ไขปัญหาน้ า
ซอยเทศบาลกระจับ 25 ความยาวรวม ท้ัง 2 ฝ่ัง ท่วมขังได้
 ถึงคลอง หนองกระจ่อย ไม่น้อยกว่า 270.00
(แผนชุมชนหนอง เมตร 
กระจ่อยสร้างสรรค์) (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

.

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 โครงการก่อสร้างท่อ
เพ่ือแก้ไขการระบาย

โดยท าการก่อสร้างท่อ - - - 2,000,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
ระบายน้ า คสล. น้ าและปัญหา ระบายน้ า ขนาด 0.60 น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณซอยบ้าน น้ าท่วมขัง เมตร พร้อมบ่อพักน้ า และแก้ไขปัญหาน้ า
นายเดช  ทับเณร ความยาวรวม ท่วมขังได้
(แผนชุมชนหนองตะแคง ไม่น้อยกว่า 400 เมตร
สร้างสรรค์) (รายละเอียดตามแบบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



แปลนเทศบาล)

95 โครงการก่อสร้างท่อ
เพ่ือแก้ไขการระบาย

โดยท าการก่อสร้างท่อ - - - 2,000,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กองช่าง
ระบายน้ า คสล. น้ าและปัญหา ระบายน้ า คสล. ขนาด น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ
บริเวณซอยเทศบาล น้ าท่วมขัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 และแก้ไขปัญหาน้ า
กระจับ 33 เมตร ความยาวรวม ท่วมขังได้

ไม่น้อยกว่า 570 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
96 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 500,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. พร้อมรางระบายน้ า ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
แบบรางยู ซอยเทศบาล ผู้สัญจรไปได้รับ เมตร ยาว 80.00 เมตร ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
กระจับ 20/2 ความสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือมี การคมนาคม การใช้ถนน
(แผนชุมชนดอนกระเบ้ือง และปลอดภัย พ้ืนท่ีเทคอนกรีต สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา) ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 320 มากข้ึน

ตารางเมตร  พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. แบบรางยู 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 80 เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.02



(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
97 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 800,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. พร้อมรางระบายน้ า ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 3.50 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
แบบรางยู  บริเวณซอย ผู้สัญจรไปได้รับ เมตร ยาว 145.00 ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
ข้างมนูล้อแม็ก ความสะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคม การใช้ถนน

และปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต สะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 507.50 มากข้ึน

ตารางเมตร  พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. แบบรางยู 
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 เมตร 
ยาว 145 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 โครงการก่อสร้างถนน

เพ่ือให้ประชาชน

โดยท าการก่อสร้างถนน - - - 3,800,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. พร้อมท่อระบายน้ า ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 - จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
แบบรางยู ซอยเทศบาล ผู้สัญจรไปได้รับ 5.00 เมตร ยาว 405 ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
กระจับ 2 (แต้ฮะหลี) ความสะดวกรวดเร็ว เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเท การคมนาคม การใช้ถนน
(แผนชุมชนหนองตะแคง และปลอดภัย เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวกรวดเร็ว
สร้างสรรค์) ในการใช้ถนน 1,875 ตารางเมตร  มากข้ึน

พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0.06 เมตร
พร้อมบ่อพักน้ า 
ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 510 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
99 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 500,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บริเวณซอยเทศบาล ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 5.00 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
กระจับ 5/1 ผู้สัญจรไปได้รับ เมตร ยาว 100.00 ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
(แผนชุมชนหนองตะแคง ความสะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคม การใช้ถนน
ก้าวหน้า) และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต สะดวกรวดเร็ว

ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 500 มากข้ึน
ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

100 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 240,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บริเวณซอยเทศบาล ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
กระจับ 13/1 ผู้สัญจรไปได้รับ เมตร ยาว 80.00 เมตร ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
(แผนชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ความสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือมี การคมนาคม การใช้ถนน

และปลอดภัย พ้ืนท่ีเทคอนกรีต สะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 240 มากข้ึน

ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
101 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - - 120,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บริเวณซอย ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
เทศบาลกระจับ 15/2 ผู้สัญจรไปได้รับ เมตร ยาว 45.00 เมตร ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
(แผนชุมชนทุ่งน้อย) ความสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือมี การคมนาคม การใช้ถนน

และปลอดภัย พ้ืนท่ีเทคอนกรีต สะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 135 มากข้ึน

ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

102 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 500,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บริเวณซอย ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
เทศบาลกระจับ 15/5 ผู้สัญจรไปได้รับ 3.00 เมตร ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
(แผนชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ความสะดวกรวดเร็ว ยาว 220.00 เมตร การคมนาคม การใช้ถนน

และปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ถนน (รายละเอียดตามแบบ มากข้ึน

แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
103 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 500,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บริเวณซอยเทศบาล ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
กระจับ  15/8 ผู้สัญจรไปได้รับ เมตร ยาว 220.00 ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
(แผนชุมชนทุ่งน้อย) ความสะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคม การใช้ถนน

และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีต สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 660 มากข้ึน
ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

104 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 500,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บริเวณซอยเทศบาล ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
กระจับ 20/5 ผู้สัญจรไปได้รับ เมตร ยาว 200.00 ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
(แผนชุมชนดอนกระเบ้ือง ความสะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคม การใช้ถนน
พัฒนา) และปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต สะดวกรวดเร็ว

ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 800 มากข้ึน
ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
105 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 150,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บริเวณซอยเทศบาล ในชุมชนและ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
กระจับ 25/4 ผู้สัญจรไปได้รับ เมตร ยาว 50.00 เมตร ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
(ซอยข้างศาลเจ้า) ความสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือมี การคมนาคม การใช้ถนน
(แผนชุมชน และปลอดภัย พ้ืนท่ีเทคอนกรีต สะดวกรวดเร็ว
หนองกระจ่อยสร้างสรรค์) ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 150.00 มากข้ึน

ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ

. แปลนเทศบาล)
106 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 1,000,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลติก ในชุมชนและ ลาดยางแอสฟัลติก จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณ

แบบ ผ.02



คอนกรีต บริเวณซอย ผู้สัญจรไปได้รับ คอนกรีต ขนาดกว้าง ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
เทศบาลกระจับ 22/1 ความสะดวกรวดเร็ว 4.00 เมตรยาว 275.00 การคมนาคม การใช้ถนน
(แผนชุมชนดอนกระเบ้ือง และปลอดภัย เมตร หนา 0.05 หรือมี สะดวกรวดเร็ว
รวมใจพัฒนา) ในการใช้ถนน พ้ืนท่ีลาดยางแอสฟัลติก มากข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 500,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลติก ในชุมชนและ ลาดยางแอสฟัลติก จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
คอนกรีต บริเวณถนน ผู้สัญจรไปได้รับ คอนกรีต ขนาดกว้าง ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
เรียบคลองท่าผาบางแก้ว ความสะดวกรวดเร็ว 3.00 เมตร ยาว 250.00 การคมนาคม การใช้ถนน
ฝ่ังขวา และปลอดภัย เมตร หนา 0.05 หรือมี สะดวกรวดเร็ว
(แผนชุมชนหนองตะแคง ในการใช้ถนน พ้ืนท่ีลาดยางแอสฟัลติก มากข้ึน
สร้างสรรค์) คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

750 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

108 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้าง - - - - 750,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีถนนใช้ใน แอสฟัลติกท์คอนกรีต จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
ภายในสวนสาธารณะ การส้ญจรใน กว้าง 6.00 เมตร ยาว ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
บึงกระจับ สวนสาธารณะและ 190.00 เมตร หนา การคมนาคม การใช้ถนน

กิจกรรมนันทนาการ 0.05 เมตร พ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว
เดิน - ว่ิง ไม่น้อยกว่า 1,140 มากข้ึน

ตารางเมตร 

งบประมาณ

แบบ ผ.02



(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 โครงการก่อสร้างถนน

เพ่ือให้ประชาชน

โดยท าการก่อสร้างถนน - - - 3,000,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลติก ในชุมชนและผู้สัญจร ลาดยางแอสฟัลติก จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
คอนกรีต พร้อมท่อ คสล. ไปได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดกว้าง ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
บริเวณซอย รวดเร็วและปลอดภัย 3.00 เมตรยาว 510.00 การคมนาคม การใช้ถนน
เทศบาลกระจับ 4/4 ในการใช้ถนน เมตร หนา 0.05 หรือมี สะดวกรวดเร็ว
(แผนชุมชนหนองตะแคง พ้ืนท่ีลาดยางแอสฟัลติก มากข้ึน
สร้างสรรค์) คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,530 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างท่อ คสล.
ขนาด 0.60 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - - - 1,000,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลติก ในชุมชนและผู้สัญจร ลาดยางแอสฟัลติก จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
คอนกรีต บริเวณซอย ไปได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดกว้าง ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
เทศบาลกระจับ 26/4 รวดเร็วและปลอดภัย 4.00 เมตรยาว 275.00 การคมนาคม การใช้ถนน
(แผนชุมชนดอนกระเบ้ือง ในการใช้ถนน เมตร หนา 0.05 หรือมี สะดวกรวดเร็ว
รวมใจพัฒนา) พ้ืนท่ีลาดยางแอสฟัลติก มากข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

111 โครงการก่อสร้างถนน
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - - - 1,200,000 ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลติก ในชุมชนและผู้สัญจร ลาดยางแอสฟัลติก จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
คอนกรีต บริเวณซอย ไปได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดกว้าง ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
เทศบาลกระจับ 27 รวดเร็วและปลอดภัย 5.00 เมตร ยาว 400.00 การคมนาคม การใช้ถนน
(แผนชุมชนเทศบาล ในการใช้ถนน  เมตร หนา 0.05 หรือมี สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา) พ้ืนท่ีลาดยางแอสฟัลติก มากข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,000.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
112 โครงการปรับปรุงผิว
 เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการลาดยาง - - 700,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จราจรลาดยางแอสฟัลติก ในชุมชนและผู้สัญจร แอสฟัลติกคอนกรีต จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
คอนกรีต พร้อมบ่อพักน้ า ไปได้รับความสะดวก ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
บริเวณซอยเทศบาล รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 200.00 เมตร การคมนาคม การใช้ถนน
กระจับ 5 ในการใช้ถนน หนา 0.15 พร้อม สะดวกรวดเร็ว
(แผนชุมชนหนองตะแคง ปรับปรุงฝาบ่อพักน้ า มากข้ึน
ก้าวหน้า) จ านวน 18  ฝา 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

113 โครงการก่อสร้างถนนผิว
เพ่ือให้ประชาชน

โดยท าการก่อสร้างถนน - - - 1,000,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
หินคลุก บริเวณซอย ในชุมชนและผู้สัญจร ผิวหินคลุก ขนาดกว้าง จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
เลียบร ารางอู่วงษ์ลือชัย ไปได้รับความสะดวก 3.00 เมตร  ยาว ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
ถึงบ้านครูทม รวดเร็วและปลอดภัย 670.00 เมตร  หรือมี การคมนาคม การใช้ถนน
(แผนชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ในการใช้ถนน พ้ืนท่ีผิวหินคลุก สะดวกรวดเร็ว

ไม่น้อยกว่า 2,010 มากข้ึน
ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
114 โครงการขยายไหล่ทาง เพ่ือให้ประชาชน ขยายผิวจราจร คสล. - - - 100,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนทางเข้าโพธ์ิเจริญ ในชุมชนและผู้สัญจร กว้าง 1.00 เมตร ยาว จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
ต่อจากของเดิมไปถนน ไปได้รับความสะดวก 150.00 เมตร หนา ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
ใหญ่ รวดเร็วและปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม การใช้ถนน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 150 ตาราง สะดวกรวดเร็ว
เมตร(รายละเอียดตาม มากข้ึน
แบบแปลนเทศบาล)

115 ก่อสร้างถนนเลียบคลอง เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้าง - - - 900,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง
หลังบ้าน ผญ.แว่น ในชุมชนและผู้สัญจร ถนนผิวหินคลุกขนาด จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว

ไปได้รับความสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
รวดเร็วและปลอดภัย 430.00 เมตร หนา การคมนาคม การใช้ถนน
ในการใช้ถนน 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี สะดวกรวดเร็ว

ถนนผิวหินคลุกไม่น้อย มากข้ึน
กว่า 1,720 ตารางเมตร
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
116 โครงการวางบล็อคคอน เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการวางท่อลอด - - 800,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เวิร์สพร้อมท่อลอดพร้อม ในชุมชนและผู้สัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนน คสล. ไปได้รับความสะดวก ส าเร็จรูปส่ีเหล่ียม ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
บริเวณซอยเทศบาล รวดเร็วและปลอดภัย BOX CULVERTS การคมนาคม การใช้ถนน
กระจับ 25 ในการใช้ถนน ขนาด 2.00 x 2.00 x สะดวกรวดเร็ว
(ชุมชนหนองกระจ่อย 0.20 x 1.00 เมตร มากข้ึน
สร้างสรรค์) ความยาวรวม 

20.00 เมตร(วางคู่) 
พร้อมก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 8.00 เมตร

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยาว 8.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 64.00
ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการก่อสร้างถนน - - 300,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กองช่าง

รางระบายน้ า หมู่บ้าน ในชุมชนและผู้สัญจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร จ านวนครัวเรือน/ ความสะดวกรวดเร็ว
ป.เพ่ิม (ซอยบ้านคุณ ไปได้รับความสะดวก ยาว 32 เมตร หนา ประชาชนท่ีมี และปลอดภัยใน
จรัญ) รวดเร็วและปลอดภัย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี การคมนาคม การใช้ถนน

ในการใช้ถนน เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวกรวดเร็ว
 96 ตารางเมตร พร้อม มากข้ึน
ก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.แบบรางยู ขนาด
ภายในกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 32 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

รวม 117 โครงการ  - 74,495,000 82,300,000 60,689,000 66,723,000 34,258,000  -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขต เพ่ือให้ประชาชน โดยท าการวางท่อเมน 150,000 150,000  -  - - จ านวนครัวเรือน / ประชาชนในเขต กองการประปา

ประปาบริเวณซอยเลียบ ในเขตเทศบาลมี ประปา P.V.C Ø 3 
 ประชาชนในเขต เทศบาลมีน้ าใช้ใน
ล ารางข้างอู่วงษ์ลือชัย น้ าใช้ในการอุปโภค - “ช้ัน 13.50 ระยะทาง เทศบาลมีน้ าใช้ การอุปโภค - บริโภค
(ต่อจากของเดิมสุดเขต) บริโภคอย่างเพียงพอ รวม 375.00 เมตร ในการอุปโภค - อย่างเพียงพอและ
(ทุ่งน้อยพัฒนา) และท่ัวถึง (รายละเอียดตามแบบ บริโภคอย่าง ท่ัวถึง

แปลนเทศบาล) เพียงพอและท่ัวถึง
2 โครงการก่อสร้างหอถัง. เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างหอถัง คสล. - - 1,500,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา

ประปา บริเวณท่ี เขตเทศบาล ขนาดความจุ 45 ลบ.ม. สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

สาธารณะข้าง มีน้ าสะอาดใช้ใน พร้อมเจาะบ่อบาดาล การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

บริษัทโยโกโอะ การอุปโภค-บริโภค และติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


แบบจุ่ม ท่ัวถึง และท่ัวถึง



(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองการประปา)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



3 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ระบบประปา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า - - 300,000 300,000 300,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ เทศบาลประหยัด กองการประปา
ระบบน้ าประปา มีปริมาณ มีคุณภาพ น้ าประปาเป็นระบบ การจ่ายน้ าและ งบประมาณ

โดยใช้โชลาร์เซลล์ และประหยัด โซลาร์เซลล์ (พลังงาน ประหยัด
(พลังงานแสงอาทิตย์) งบประมาณ แสงอาทิตย์) งบประมาณ

จ านวน 1 จุด
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองการประปา)

4 โครงการปรับปรุงเปล่ียน เพ่ือให้ประชาชนใน วางท่อเมนประปา - - 400,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา
ท่อเมนประปา เขตเทศบาล P.V.C. ขนาด 4 น้ิว สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

ซอยเทศบาลกระจับ 6 มีน้ าสะอาดใช้ใน ช้ัน 13.5 ชนิด การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

การอุปโภค-บริโภค ปลายบาน บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


ระยะทาง 570 เมตร ท่ัวถึง และท่ัวถึง



(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองการประปา)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงเปล่ียน เพ่ือให้ประชาชนใน วางท่อเมนประปา - - 350,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา

ท่อเมนประปา เขตเทศบาล P.V.C. ขนาด 4 น้ิว สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

ซอยเทศบาลกระจับ 25 มีน้ าสะอาดใช้ใน ช้ัน 13.5 ชนิด การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

การอุปโภค-บริโภค ปลายบาน ระยะทาง บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


434 เมตร ท่ัวถึง และท่ัวถึง



(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองการประปา)

6 โครงการปรับปรุงเปล่ียน เพ่ือให้ประชาชนใน วางท่อเมนประปา - - 230,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ท่อเมนประปาซอย เขตเทศบาล P.V.C. ขนาด 3 น้ิว สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

เทศบาลกระจับ 27 มีน้ าสะอาดใช้ใน ช้ัน 13.5 ชนิด การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

การอุปโภค-บริโภค ปลายบาน ระยะทาง บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


415 เมตร พร้อม ท่ัวถึง และท่ัวถึง



ประตูน้ า 3 จุด
และหัวแกะ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองการประปา)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการปรับปรุงเปล่ียน เพ่ือให้ประชาชนใน วางท่อเมนประปา - - 180,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา

ท่อเมนประปา เขตเทศบาล P.V.C. ขนาด 3 น้ิว สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

ซอยตรงข้ามโมบิล มีน้ าสะอาดใช้ใน ช้ัน 13.5 ชนิด การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

การอุปโภค-บริโภค ปลายบาน ระยะทาง บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


320 เมตร พร้อม ท่ัวถึง และท่ัวถึง



ประตูน้ า 2 จุด
และหัวแกะ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองการประปา)

8 โครงการปรับปรุงเปล่ียน เพ่ือให้ประชาชนใน วางท่อเมนประปา - - 1,300,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา
ท่อเมนประปา ต้ังแต่ เขตเทศบาล P.V.C. ขนาด 4 น้ิว สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

หน้าเทศบาลถึงซอย มีน้ าสะอาดใช้ใน ช้ัน 13.5 ชนิด การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

เทศบาลกระจับ 33 การอุปโภค-บริโภค ปลายบาน ระยะทาง บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


1,833 เมตร ท่ัวถึง และท่ัวถึง



งบประมาณ

แบบ ผ.02



(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองการประปา)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการปรับปรุงเปล่ียน เพ่ือให้ประชาชนใน วางท่อเมนประปา - - 650,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา

ท่อเมนสามแยกกระจับ เขตเทศบาล P.V.C. ขนาด 4 น้ิว สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

ถึงอู่วงษ์ลือชัย มีน้ าสะอาดใช้ใน ช้ัน 13.5 ชนิด การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

(แผนชุมชนสามแยกกระจับ) การอุปโภค-บริโภค ปลายบาน ระยะทาง บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


911 เมตร ท่ัวถึง และท่ัวถึง



(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองการประปา)

10 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือปรับปรุงระบบ บ่อขนาด 6 น้ิว พร้อม - - 350,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา
ประปาบาดาลโรงธูป การจ่ายน้ าประปา ซ้มเมอร์ส 10 แรงม้า สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

(รายละเอียดตามแบบ การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

แปลนกองการประปา) บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


ท่ัวถึง และท่ัวถึง



11 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือปรับปรุงระบบ บ่อขนาด 6 น้ิว พร้อม - - 350,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา
ประปาบาดาลบางตาล การจ่ายน้ าประปา ซ้มเมอร์ส 10 แรงม้า สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

(รายละเอียดตามแบบ การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

แปลนกองการประปา) บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


ท่ัวถึง และท่ัวถึง



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือปรับปรุงระบบ บ่อขนาด 8 น้ิว พร้อม - - - 500,000 - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา

ประปาบาดาลบ่อ การจ่ายน้ าประปา ซ้มเมอร์ส 15 แรงม้า สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

ดอนบอสโก (รายละเอียดตามแบบ การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

(ชุมชนหัวโป่ง) แปลนกองการประปา) บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


ท่ัวถึง และท่ัวถึง



13 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือปรับปรุงระบบ บ่อขนาด 8 น้ิว พร้อม - - - - 500,000 ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา
ประปาบาดาลทุ่งน้อย การจ่ายน้ าประปา ซ้มเมอร์ส 15 แรงม้า สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

(รายละเอียดตามแบบ การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

แปลนกองการประปา) บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


ท่ัวถึง และท่ัวถึง



14 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือปรับปรุงระบบ บ่อขนาด 6 น้ิว พร้อม - - - 350,000 - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา
ประปาบาดาล ซี.เค. การจ่ายน้ าประปา ซ้มเมอร์ส 10 แรงม้า สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

(รายละเอียดตามแบบ การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

แปลนกองการประปา) บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


ท่ัวถึง และท่ัวถึง



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือปรับปรุงระบบ บ่อขนาด 8 น้ิว พร้อม - - - 500,000 - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



ประปาบาดาล การจ่ายน้ าประปา ซ้มเมอร์ส 15 แรงม้า สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

ดอนกระเบ้ือง (รายละเอียดตามแบบ การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

รวมใจพัฒนา แปลนกองการประปา) บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


ท่ัวถึง และท่ัวถึง



16 โครงการเจาะบ่อ เพ่ือปรับปรุงระบบ บ่อขนาด 6 น้ิว พร้อม - -  - 350,000 - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา
ประปาบาดาล การจ่ายน้ าประปา ซ้มเมอร์ส 10 แรงม้า สะอาดใช้ใน เทศบาลมีน้ าสะอาด

วัดจันทาราม (รายละเอียดตามแบบ การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

แปลนกองการประปา) บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


ท่ัวถึง และท่ัวถึง



18 โครงการตรวจสอบ เพ่ือให้ประชาชน ตรวจสอบคุณภาพน้ า 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ประชาชนใน ประชาชนในเขต กองการประปา
คุณภาพน้ าท่ีได้ ในเขตเทศบาลมี จ านวน 9 หอถังประปา เทศบาลมีน้ าใช้ เทศบาลมีน้ าใช้ใน
มาตรฐานน้ าอุปโภค - น้ าใช้ในการอุปโภค - อุปโภค-บริโภค การอุปโภค - บริโภค
บริโภค บริโภค ได้คุณภาพ ได้คุณภาพตาม ท่ีมีคุณภาพตาม
(ทุ่งน้อยพัฒนา) ตามมาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ขยายเขตประปาหลัง เพ่ือให้ประชาชน วางท่อเมนประปา - - 90,000 - - ประชาชนมีน้ า ประชาชนในเขต
 กองการประปา

โรงงาน SW จากหอถัง ในเขตเทศบาลมี P.V.C ขนาด Ø 3" 

สะอาดใช้ใน

เทศบาลมีน้ าสะอาด

ประปาถึงหน้าโรงงาน น้ าใช้ในการอุปโภค - ช้ัน 13.50 ชนิดปลาย การอุปโภค - ใช้ในการอุปโภค -

SW (ฝ่ังตรงข้ามหน้าบ้าน บริโภคอย่างเพียงพอ บาน ระยะทาง180 บริโภค เพียงพอ บริโภคอย่างเพียงพอ


อ.สมพงษ์) และท่ัวถึง  เมตร (รายละเอียดตาม ท่ัวถึง และท่ัวถึง



งบประมาณ

แบบ ผ.02



แบบแปลนเทศบาล)

รวม 18 โครงการ  - 186,000 186,000 5,736,000 2,036,000 836,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  4 ด้านการงางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัดฯ

ประชาชนในเขตเทศบาล และพัฒนาอาชีพ อาชีพให้กับประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
สร้างรายได้แก่ ในเขตเทศบาล จ านวน 80 มีอาชีพเล้ียง
ประชาชน 80 คน ครอบครัวมีอาชีพ

มีรายได้เพ่ิม

2 ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ - เพ่ือให้ผู้สูงอายุ จัดฝึกอบรมอาชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุเข้ารับ ผู้สูงอายุรู้สึก ส านักปลัดฯ
ตระหนักในความมี ให้กับผู้สูงอายุ การอบรมไม่ ถึงความมีคุณค่า
คุณค่าของตนเอง จ านวน 80 คน น้อยกว่าร้อยละ ในตัวเองและ
- ผู้สูงอายุได้รวม 80 รวมกลุ่ม รวมกลุ่มท างานมี
กลุ่มท างานมี มีรายได้ รายได้
รายได้

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  4 ด้านการงางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอบรมและ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดฝึกอบรมและ 100,000 100,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ส านักปลัดฯ

ศึกษาดูงานตาม และพัฒนาอาชีพ ศึกษาดูงานให้กับ ไมน้อยกว่าร้อย สามารถพ่ึงพา
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ ประชาชนท่ีมีความ ละ 80 มีความรู้ ตนเองได้
พอเพียง ประชาชน สนใจในเขตเทศบาล ใช้แนวทางการ

จ านวน 100 คน ด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท าให้
สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้

4 โครงการพัฒนาอาชีพ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้พิการมีอาชีพ ส านักปลัดฯ
ผู้พิการ และผู้ดูแล ชีวิตให้ผู้พิการ อาชีพให้ผู้พิการ ไม่น้อยกว่าร้อย และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
พิการ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ในเขตเทศบาล ละ 80 มีความรู้ สามารถพ่ึงพา

สามารถพ่ึงพา จ านวน 48 คน สามารถประกอบ ตนเองได้
ตนเองได้ อาชีพพ่ึงพา

ตนเองได้

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  4 ด้านการงางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับการอบ กลุ่มสตรี ส านักปลัดฯ

ศักยภาพสตรีเทศบาล กลุ่มสตรีให้มี อาชีพให้กลุ่มสตรี รมไม่น้อยกว่า มีความเข้มแข็ง
ต าบลกระจับ ความเข้มแข็งเป็น ในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 เป็นก าลังส าคัญ

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก าลังส าคัญใน จ านวน 80 คน มีความรู้ มีอาชีพ ในการพัฒนาท้องถ่ิน
การพัฒนาท้องถ่ิน สามารถเล้ียง และมีรายได้เพ่ิม
และมีรายได้เพ่ิม ครอบครัวได้

6 สนับสนุนการจัดงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ        อ าเภอบ้านโป่ง ร่วมจัดงาน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เบิกจ่ายเงินตาม สนับสนุน ส านักปลัดฯ
“กาชาดเท่ียวราชบุรี” การท่องเท่ียว “กาชาดเท่ียวราชบุรี” ท่ีอ าเภอก าหนด อ าเภอบ้านโป่ง

และเผยแพร่ช่ือเสียง ท่ีอ าเภอก าหนด ร่วมจัดงาน 
ของจังหวัดราชบุรี ตามระยะเวลา กาชาดเท่ียวราชบุรี
ให้เป็นท่ีแพร่หลาย จ านวน
ท่ัวประเทศ 15,000 บาท

รวม 6 โครงการ  - 305,000 305,000 455,000 455,000 455,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการบริหาร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน จัดท าป้ายประชา - - 4,000,000 4,000,000 - มีป้ายประชา ประชาชนเข้าถึง กรมฯ /จังหวัด
LED แบบภายนอก เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ สัมพันธ์ LED ข้อมูลข่าวสารได้ /การท่องเท่ียว
บริเวณสามแยกกระจับ อย่างรวดเร็วท่ัวถึง แบบติดต้ังนอกอาคาร แบบภายนอก รวดเร็วและท่ัวถึง /อบจ. ฯลฯ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี (LED) ขนาด อาคาร มากข้ึนเทศบาลมี
ต่อการพัฒนาเทศบาล  3.10  x  4.80 ม. ภาพลักษณ์ท่ีดีข้ึน

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
ระบบสายสัญญาณ 
และตู้ควบคุม บริเวณ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02/1



สามแยกกระจับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ก่อสร้างรางระบายน้ า     เพ่ือป้องกันและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - 4,000,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ า กรมฯ /จังหวัด

ฝ่ังขวาซอยกระจับ 15 ปัญหาน้ าท่วมขัง ค.ส.ล. แบบรางยู น้ าท่วมขังลดลง มีประสิทธิภาพ /การท่องเท่ียว
(ท้ังสองฝ่ัง) ในพ้ืนท่ี  ขนาดกว้าง 0.30 ม และลดปัญหา /อบจ. ฯลฯ
 (ชุมชนทุ่งน้อยพัฒนา) ความยาวรวมสองฝ่ัง น้ าท่วมขัง

ประมาณ 1,000 ม. - ผู้รับประโยชน์ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 19 ครัวเรือน

ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

3 โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีให้ ก่อสร้างเข่ือนกันดิน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีพ้ืนท่ีบริเวณ ประชาชนในเขต กรมฯ /จังหวัด
กันดิน คสล.พร้อมทาง เพียงพอรองรับการใช้ คสล. ยาว 50.00 เมตร ระเบียงท่าน้ า เทศบาลและใกล้เคียง /การท่องเท่ียว
ลงน้ าริมบึงกระจับ ประโยชน์เป็นสถาน และท าการก่อสร้าง รองรับการพัก ไม่น้อยกว่า 10,248 /อบจ. ฯลฯ
(ต่อจากของเดิม) ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ทางลงน้ าริมบึงกระจับ ผ่อนหย่อนใจและ คน มีสถานท่ีพักผ่อน

และการจัดกิจกรรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว การจัดกิจกรรม หย่อนใจและสถานท่ี
ต่างๆ ของประชาชน 50.00 เมตร ต่างๆเพ่ิมมากข้ึน ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
ในพ้ืนท่ีและใกล้เคียง

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - จ านวนประชาชน  - ประชาชนได้รับ กรมฯ /จังหวัด
ทางเข้า - ออกบึงกระจับ ให้ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ท่ีมีการคมนาคม ความสะดวก /การท่องเท่ียว
ถนนเทศบาลกระจับ ประชาชนต าบล ยาว 780 เมตร หนา สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการ /อบจ. ฯลฯ
12 เช่ือมถนนเทศบาล หนองกบ หนองอ้อ 0.15 เมตรหรือมี เพ่ิมมากข้ึน / สัญจรไปมา
กระจับ 8 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,240 แหล่งท่องเท่ียว  - ผู้รับประโยชน์
(ชุมชนบึงกระจับ ซี.เค.) ใช้เป็นเส้นทาง ตารางเมตร พร้อม เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ไม่น้อยกว่า 10,248

สัญจรไปมา และ ก่อสร้างทางเดินเท้า คน
ส่งเสริมการ กว้าง 2.50 เมตร

ท่องเท่ียวบึงกระจับ ยาว 768 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,920

ตารางเมตร และติดต้ัง
ราวกันตกความยาว
รวมไม่น้อยกว่า
768 เมตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

แบบ ผ.02/1

แบบ ผ.02/1

แบบ ผ.02/1



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือเป็นการระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้ า - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ ามี กรมฯ /จังหวัด

พร้อมบ่อพักฝ่ังขวาถึง น้ าและบูรณาการ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร น้ าท่วมขังลดลง ประสิทธิภาพ /การท่องเท่ียว
โรงงานกระจก แก้ไขปัญหาน้ า พร้อมบ่อมพัก สามารถแก้ไข /อบจ. ฯลฯ
(ฝ่ังบ้านลุงมัน) ท่วมขังในพ้ืนท่ี ความยาว 1,700 เมตร ปัญหาน้ าท่วมขัง
(ชุมชนหัวโป่ง) ในพ้ืนท่ี

6 ปรับปรุงทางเท้าใน เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างทางเดินเท้า 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ร้อยละหรือ ประชาชนได้รับ กรมฯ /จังหวัด
ชุมชน ได้รับความสะดวก มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จ านวนครัวเรือน ความสะดวก /การท่องเท่ียว
 - ต้ังแต่หน้าบ้านสมศรี ปลอดภัยในการ 1,500 ตารางเมตร ประชาชนท่ีมี ปลอดภัยในการ /อบจ. ฯลฯ
สิโนทกจนถึงหน้าบ้าน สัญจรไปมา การคมนาคม สัญจรไปมา
ผญ.ประยูร สะดวกรวดเร็ว
 - ต้ังแต่หน้าบ้าน ผช. เพ่ิมมากข้ึน
สมศักด์ิ จนถึงคลองดิน

บ้านนางสุภาพ  เลห์บุญ
จนถึงคลองซอย
(ชุมชนเทศบาลพัฒนา)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ - - 3,000,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชนในชุมชน กรมฯ /จังหวัด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในชุมชนและผู้สัญจร  ติกคอนกรีตพร้อม จ านวนครัวเรือน/ และผู้สัญจรไปมา /การท่องเท่ียว
ซอยเทศบาลกระจับ 9 ไปมาได้รับความ ปรับปรุงบ่อพัก  ประชาชนท่ีมี ได้รับความสะดวก /อบจ. ฯลฯ
ถึง ซอยเทศบาลกระจับ สะดวกรวดเร็วและ (ตามแบบแปลนเทศบาล) การคมนาคม รวดเร็ว  และ
11/1 พร้อมปรับปรุง ปลอดภัยในการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการใช้
บ่อพัก ใช้ถนนและแก้ไข เพ่ิมมากข้ึน ถนนเพ่ิมมากข้ึน

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



(ชุมชนโพธ์ิเจริญ) ปัญหาน้ าท่วมขัง

8 โครงการก่อสร้าง เพ่ือแก้ไขการระบาย โดยท าการก่อสร้าง - - 1,500,000 1,500,000 - จ านวนพ้ืนท่ี การระบายน้ าเป็นไป กรมฯ /จังหวัด
รางระบายน้ า คสล. น้ า และปัญหาน้ า รางระบายน้ า คสล. น้ าท่วมขังลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ /การท่องเท่ียว
แบบรางยู พร้อมก่อสร้าง ท่วมขัง แบบรางยู ขนาด และแก้ไขปัญหา /อบจ. ฯลฯ
ท่อระบายน้ า บริเวณซอย ความกว้าง ภายใน น้ าท่วมขังได้
เทศบาลกระจับ 20/1 0.30 เมตร ยาว 410
เช่ือมต่อซอยเทศบาล เมตร พร้อมก่อสร้าง
กระจับ 22 ท่อระบายน้ า คสล.
(ดอนกระเบ้ืองพัฒนา)  ขนาด Ø 0.40 เมตร

ความยาวรวมบ่อพักน้ า
ยาว 100.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยท าดาดคอนกรีต 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กรมฯ /จังหวัด
ภูมิทัศน์ริมคลอง ให้มีความสวยงาม ความยาวรวม 2 ฝ่ัง ท่ีได้รับประโยชน์ ประโยชน์ และเป็น /การท่องเท่ียว
ชลประทานท่าผาบางแก้ว และแหล่งเป็นจัด คลอง 1,560.00 เมตร แหล่งจัดกิจกรรม /อบจ. ฯลฯ
หน้าสวนสาธารณะ กิจกรรมส่วนรวม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนรวมของชุมชน
บึงกระจับ ของชุมชน ริมคลอง 
(บึงกระจับ ซี เค) (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

10 ปรับภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยท าการปรับปรุง - - 7,000,000 7,000,000  - เกาะกลางมีความ ภูมิทัศน์เกาะกลางมี กรมฯ /จังหวัด
เกาะกลางถนนเพชรเกษม เกาะกลางให้มีความ ภูมิทัศน์เกาะกลาง เรียบร้อยสวยงาม ความเรียบร้อย /การท่องเท่ียว

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



(สายเดิม)และถนน เรียบร้อย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สวยงาม /อบจ. ฯลฯ
ทรงพล ภายในเทศบาล 22,700 ตารางเมตร 
ต าบลกระจับ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาล)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างขยาย   - เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างขยายถนน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ถนนบริเวณรอบ ประชาชนในต าบล กรมฯ /จังหวัด
ถนนลาดยาง ได้รับความสะดวก ลาดยางแอสฟัลท์ติก บึงกระจับได้รับ ต าบลหนองอ้อ และ /การท่องเท่ียว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปลอดภัยในการใช้ คอนกรีตพร้อมเลน การก่อสร้างขยาย ต าบลหนองกบ และ /อบจ. ฯลฯ
บริเวณรอบบึงกระจับ เส้นทางสัญจร จักรยานบริเวณรอบ ถนนเพ่ิมมากข้ึน พ้ืนท่ีใกล้เคียง 

ไปมาและออก บึงกระจับ หนา 0.05 ไม่น้อยกว่า 10,248
ก าลังกาย เมตร กว้าง 6.00 เมตร คน ได้รับความ
  - ส่งเสริมและ ความยาวรวม 2,750 สะดวกปลอดภัย 
รองรับการขยายตัว เมตร ในการใช้เส้นทาง
แหล่งท่องเท่ียว ถนนรอบบึงกระจับ
บึงกระจับ ในการสัญจรไปมา

และออกก าลังกายมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
สถานท่ีท่องเท่ียว
บึงกระจับเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้าง/ - เพ่ือเฉลิม -ก่อสร้าง/ปรับปรุงสวน - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ประชาชนมี - ประชาชนมี กรมฯ /จังหวัด
ปรับปรุงสวนสาธารณะ พระเกียรติ สาธารณะบึงกระจับ สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ /การท่องเท่ียว
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รายละเอียดตามแบบ ส าหรับท า ส าหรับท ากิจกรรม /อบจ. ฯลฯ

มหาวชิราลงกรณ์ แปลนเทศบาล) กิจกรรมพักผ่อน พักผ่อนหย่อนใจ
บดินทรเทพนวรากุล หย่อนใจและ และออกก าลังกาย
เน่ืองในโอกาสมหา ออกก าลังกาย ในชุมชน มีคุณภาพ
มงคลพระราชพิธี ในชุมชน มี ชีวิตท่ีดีข้ึน
บรมราชาภิเษก คุณภาพชีวิต
- เพ่ือให้ประชาชน ท่ีดีข้ึน
มีสถานท่ีส าหรับ
จัดท ากิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจ 
และออกก าลังกาย

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยท าการก่อสร้าง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กรมฯ /จังหวัด

บึงกระจับ ให้มีความสวยงาม สะพานแขวนพร้อม ได้รับประโยชน์ ประโยชน์และ /การท่องเท่ียว
เป็นแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม และเป็นแหล่ง พัฒนาเป็นแหล่ง /อบจ. ฯลฯ
และจัดกิจกรรมส่วน บึงกระจับ ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว
รวมของชุมชน

รวม 13 โครงการ  - 48,000,000 58,000,000 68,000,000 79,000,000 28,500,000  -  -  -

แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ -ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือเคร่ือง 58,000 58,000 58,000 58,000 ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ส าหรับ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ในการปฏิบัติงาน งานประมวลแบบท่ี 2 

อย่างเพียงพอ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18.5 น้ิว) จ านวน 2 ชุด

2. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 32,000 32,000 32,000 32,000 ส านักปลัด

ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

จ านวน 2 เคร่ือง

-ครุภัณฑ์ 3. เคร่ืองปรับอากาศ 176,000 176,000 176,000 176,000

คอมพิวเตอร์ ขนาด 36,000 บีทียู (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

                                           แผนพัฒนาท้องถ่ิน
                เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณ

                       บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.02/1



จ านวน 4 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 44,000 บาท

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น - 13,000 - - ส านักปลัด

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการขนาด 15 ลิตร (เงินเทศบาล)
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอจ านวน  1 เคร่ือง

2. จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตร - 1,400 - - ส านักปลัด
แบบเอนกประสงค์ (เงินเทศบาล)
(Smart Card Reader)
จ านวน 2 เคร่ือง

3. จัดซ้ือป้ายกระดานด า - 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
จ านวน 10 อัน (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

- ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 4. จัดซ้ืออ่างล้างจาน - 4,000 4,000 4,000 ส านักปลัด
งานบ้านงานครัว เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการสแตนเลส พร้อมท่ีพักจาน (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอจ านวน  3  อัน

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

                เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

                       บัญชีครุภัณฑ์
                                           แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562



(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 5. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด - - 4,300 - กองคลัง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการหมึกพร้อมติดต้ังถัง (เงินเทศบาล)

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ(Ink Tank Printer) จ านวน
1 เคร่ือง

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 6. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - 60,000 - กองวิชาการ

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการส าหรับงานประมวลผล (เงินเทศบาล)
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอแบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 2 เคร่ือง

7. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด - - 8,600 - กองวิชาการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



หมึกพร้อมติดต้ังถัง (เงินเทศบาล)
(Ink Tank Printer) จ านวน
2 เคร่ือง

8. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - - 5,000 - กองวิชาการ
ขนาด 800 VA (เงินเทศบาล)
จ านวน 2 เคร่ือง

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 9. เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ - 28,000 - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ก่อสร้าง เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการขนาด 3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ (เงินเทศบาล)
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอขนาด 18 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

- ครุภัณฑ์ 10. จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า - - 15,000 - ส านักปลัด
การเกษตร สะพายบ่า จ านวน 2 เคร่ือง (เงินเทศบาล)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 11. จัดซ้ือโต๊ะส าหรับปฏิบัติงาน- 5,000 10,000 - กอง

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการจ านวน  3 ตัว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

12. จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ - 2,500 5,000 - กอง
ปฏิบัติงาน จ านวน 3 ตัว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา

13. จัดซ้ือโต๊ะหน้าขาว ขนาด - 5,000 5,000 - กอง
กว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 75 (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
เซนติเมตร จ านวน 5 ชุด

14. จัดซ้ือโต๊ะหน้าขาว ขนาด - 10,000 10,000 - กอง
กว้าง 60 x ยาว 150 x สูง 75 (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
เซนติเมตร จ านวน 10 ชุด

15. จัดซ้ือบอร์ดกระจกเล่ือน - 9,000 9,000 - กอง
ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
จ านวน 2 บอร์ด

16. จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร - - 18,000 - กอง
แบบใช้กระดาษธรรมดา (เงินเทศบาล) การศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงานงบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 17. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - - 46,000 - กอง
ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ (เงินเทศบาล) การศึกษา

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอชนิดแขวน ขนาด 13,000 
บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

18. ติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อม - - 100,000 - กอง
อุปกรณ์จ านวน 2 ชุด (เงินเทศบาล) การศึกษา

- ครุภัณฑ์ 19. จัดซ้ือตู้ล าโพงช่วยสอน - - 9,000 - กอง
โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (เงินเทศบาล) การศึกษา

- ครุภัณฑ์ 20. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - 60,000 - กอง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (เงินเทศบาล) การศึกษา

แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 2 เคร่ือง

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ 21. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด - - 8,600 - กอง

คอมพิวเตอร์ หมึกพร้อมติดต้ังถัง (เงินเทศบาล) การศึกษา
(Ink Tank Printer) จ านวน
2 เคร่ือง

22. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - - 5,000 - กอง
ขนาด 800 VA (เงินเทศบาล) การศึกษา
จ านวน 2 เคร่ือง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



23. จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ - - 37,000 - กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (เงินเทศบาล) การศึกษา
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
 - โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
 - ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม
 - เคร่ืองรับสัญญาณภาพ
ดาวเทียม  IRD

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 24. จัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน - 4,800 4,800 - กอง

งานบ้านงานครัว เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการขนาด 18 น้ิว จ านวน 2 ตัว/ปี (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

25. จัดซ้ือพัดลมโครจร 13,600 13,600 - กอง
(ติดผนัง) ขนาด 16 น้ิว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
จ านวน 8 ตัว / ปี 

26. จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า 18,000 18,000 - กอง
ขนาด 15 กิโลกรัม (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

27. จัดซ้ือคลูเลอร์ต้มน้ าร้อน - - 10,000 - กอง
ขนาด 14 ลิตร (เงินเทศบาล) การศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ 28. จัดซ้ือเตียงเหล็ก - 6,000 6,000 - กอง

วิทยาศาสตร์หรือ ขนาด 3.50 ฟุต พร้อมท่ีนอน (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
การแพทย์ จ านวน 1 เตียง / ปี

29. จัดซ้ือเคร่ืองวัดไข้ - - 5,000 - กอง
แบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว (เงินเทศบาล) การศึกษา

30. จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนัก - - 20,000 - กอง
แบบดิจิตอล พร้อมวัดส่วนสูง (เงินเทศบาล) การศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



4 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 31. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - 30,000 30,000 กองช่าง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการ ส าหรับงานประมวลผล (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 2 เคร่ือง

32. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด - - 6,300 6,300 กองช่าง
หมึก(Inkjet Printer) ส าหรับ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
กระดาษขนาด A 3

จ านวน 2 เคร่ือง

33. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - - 2,500 2,500 กองช่าง
ขนาด 800 VA (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
จ านวน 2 เคร่ือง

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 34. จัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงาน - - 5,000 - กอง

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการส าหรับเจ้าหน้าท่ี (เงินเทศบาล) สาธารณสุขฯ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอจ านวน 1 ตัว

35. จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ - - 2,500 - กอง
ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว (เงินเทศบาล) สาธารณสุขฯ

- ครุภัณฑ์ 36. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - 30,000 - กอง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (เงินเทศบาล) สาธารณสุขฯ

แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 น้ิว) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา



จ านวน 1 เคร่ือง

37. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด - - 16,000 - กอง
หมึกพร้อมติดต้ังถัง (เงินเทศบาล) สาธารณสุขฯ
(Ink Tank Printer) จ านวน

1 เคร่ือง

38. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - - 2,500 - กอง
ขนาด 800 VA (เงินเทศบาล) สาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ 39. ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ - - 500,000 - กอง

ยานพาหนะและ เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ในการขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (เงินเทศบาล) สาธารณสุขฯ
ขนส่ง ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร

จ านวน 2 คัน

- - 135,300 1,111,700 62,800 -

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมครุภัณฑ์ท้ังหมด   39   โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แบบ ผ.03
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีให้ ก่อสร้างเข่ือนกันดิน คสล. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีพ้ืนท่ีบริเวณ ประชาชนในเขต อบจ.

กันดิน คสล. พร้อมทาง เพียงพอ รองรับการใช้ ยาว 50.00 เมตร และ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) ระเบียงท่าน้ า เทศบาลและใกล้เคียง

ลงน้ าริมบึงกระจับ ประโยชน์เป็นสถานท่ี ท าการก่อสร้างทางลงน้ า รองรับการพักผ่อน ไม่น้อยกว่า 10,248 

(ต่อจากของเดิม) พักผ่อนหย่อนใจและ ริมบึงกระจับ กว้าง 4.00 หย่อนใจและ คน มีสถานท่ีพักผ่อน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เมตร ยาว 50.00 เมตร การจัดกิจกรรม หย่อนใจและสถานท่ี

ของประชาชนในพ้ืนท่ี  ต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

และใกล้เคียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แบบ ผ.03
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก่อสร้างขยาย   - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างขยายถนนลาดยาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนบริเวณรอบ ประชาชนในต าบล อบจ.

ถนนลาดยาง ความสะดวก ปลอดภัย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) บึงกระจับได้รับ ต าบลหนองอ้อ และ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการใช้เส้นทางสัญจร พร้อมเลนจักรยาน การก่อสร้างขยาย ต าบลหนองกบ และ

บริเวณรอบบึงกระจับ ไปมาและออกก าลังกาย บริเวณรอบบึงกระจับ ถนนเพ่ิมมากข้ึน พ้ืนท่ีใกล้เคียง 

  - ส่งเสริมและรองรับการ หนา 0.05 เมตร ไม่น้อยกว่า 10,248

ขยายตัวแหล่งท่องเท่ียว กว้าง 6.00 เมตร คน ได้รับความสะดวก 

บึงกระจับ ความยาวรวม 2,750 เมตร ปลอดภัย ในการใช้

เส้นทางถนนรอบ

กระจับสัญจรไปมาและ

ออกก าลังกายมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สถานท่ีท่องเท่ียว

บึงกระจับเป็นท่ีรู้จัก

แพร่หลาย

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แบบ ผ.03
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยท าการก่อสร้าง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ อบจ.
ภูมิทัศน์บึงกระจับ ให้มีความสวยงาม แขวนพร้อมปรับปรุง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) ได้รับประโยชน์ ประโยชน์และพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเท่ียวและภูมิทัศน์ริมบึงกระจับ และเป็นแหล่ง เป็นแหล่งท่องเท่ียว
จัดกิจกรรมส่วนรวมของ ท่องเท่ียว 
ชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



รวม 3 โครงการ - 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 - - -
3  โครงการ 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 - - -ท้ังหมด



งบประมาณ
(บาท)

27,042,000      
12,580,000      
59,990,000      
99,612,000     

1,660,000        
22,866,400      
10,930,000      

7,490,000        
950,000          

43,896,400     

งบประมาณ
รวม 5 ปี

รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

แบบ ผ.01



(บาท)

7,460,000        
7,460,000       

318,465,000     
8,980,000        

327,445,000    

1,975,000        
1,975,000       

480,388,400    






















































































































































































































































