
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนดอนไผ่พัฒนา 1 หมู่ที่ 1

เพื่อจดัให้มถีนนที่ได้
มาตรฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
แกผู้่สัญจรไปมา

ปรับปรุงผิวจราจรจาก
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
 4 เมตร ยาว 145 เมตร

- - - 348,000 348,000 ถนนที่กอ่สร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานและ
ลักษณะของทางหลวง
ชนบท

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดินทาง
 การสัญจรไปมาสะดวก

กองชา่ง 
อบต.

2 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ถนนดอนไผ่
พัฒนา 1 หมู่ที่ 1

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 โคม LED พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 13 โคม

- - - 450,000 450,000 มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านจง-เจง๋ โภชนา
(พร้อมรางระบายน้ า) หมู่ที่ 1

เพื่อจดัให้มถีนนที่ได้
มาตรฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
แกผู้่สัญจรไปมา

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 3 เมตร
 ยาว 187  เมตร ราง
ระบายน้ า ระยะทาง 75 
เมตร

- - - 520,000 520,000 ถนนที่กอ่สร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานและ
ลักษณะของทางหลวง
ชนบท

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดินทาง
 การสัญจรไปมาสะดวก

กองชา่ง 
อบต.

 แผนงาน       แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

      -

      ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

      ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที ่5)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

ยทุธศาสตร์การพัฒนา



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเกษตรสามคัคี บริเวณ
สวนนายมนตรี จติตวฒันากลู หมู่ที่ 2

เพื่อจดัให้มถีนนที่ได้
มาตรฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
แกผู้่สัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 20  เมตร

- - - 60,000 60,000 ถนนที่กอ่สร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานและ
ลักษณะของทางหลวง
ชนบท

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดินทาง
 การสัญจรไปมาสะดวก

กองชา่ง 
อบต.

5 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซอยเกษตร
สามคัคี หมู่ที่ 2

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
โคม LED พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ  
จ านวน 13 โคม

- - - 450,000 450,000 มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเกษตรสามคัคี บริเวณ
สวนนางอไุร มิ่งหนองออ้ - สวนนางมี
   คงอดุมสิน หมู่ที่ 2

เพื่อจดัให้มถีนนที่ได้
มาตรฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
แกผู้่สัญจรไปมา

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 300  เมตร

- - - 720,000 720,000 ถนนที่กอ่สร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานและ
ลักษณะของทางหลวง
ชนบท

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดินทาง
 การสัญจรไปมาสะดวก

กองชา่ง 
อบต.

7 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
หมู่ที่ 2

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชวีติ และทรัพยสิ์น
ให้กบัประชาชน เฝ้าระวงั
การกระท าความผิด 
ตรวจจบัการกระท า
ความผิด และบันทึกภาพไว้
เป็นหลักฐาน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV จ านวน 9 ชดุ

- - - 497,000 497,000 มกีารติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น และเฝ้าระวงั
การกระท าความผิดต่างๆ

กองชา่ง 
อบต.

8 โครงการซ่อมแซมสะพานขา้มคลอง
เจริญชยั บริเวณบ้านนางบุญทิ้ง โต
เปี้ยว หมู่ที่ 2

เพื่อให้ได้สะพานที่ได้
มาตรฐาน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ซ่อมแซมสะพานขา้ม
คลอง กวา้ง 1.50 เมตร
 X 13.00 เมตร

- - - 77,000       77,000       สะพานได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชา่ง 
อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

9 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก บริเวณหน้าโรงเรียนวดัเวฬุ
วนาราม - หน้าวดัเวฬุวนาราม หมู่ที่ 3

เพื่อชว่ยระบายและ
ป้องกนัน้ าท่วมผิวจราจร

กอ่สร้างท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ยาว 290 
เมตร

- - - 720,000 720,000 ท่อระบายน้ าได้รับการ
กอ่สร้าง 1 แห่ง

ชว่ยระบายน้ าและ
ป้องกนัการเสียหายของ
ผิวถนน

กองชา่ง 
อบต.

10 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
หมู่ที่ 3

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชวีติ และทรัพยสิ์น
ให้กบัประชาชน เฝ้าระวงั
การกระท าความผิด 
ตรวจจบัการกระท า
ความผิด และบันทึกภาพไว้
เป็นหลักฐาน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV จ านวน 9 ชดุ

- - - 497,000 497,000 มกีารติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น และเฝ้าระวงั
การกระท าความผิดต่างๆ

กองชา่ง 
อบต.

11 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซอยราษฎร์
ยนิดี (ซอยอนามยั) หมู่ที่ 3

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 โคม LED พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 13 โคม

- - - 450,000 450,000 มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.

12 โครงการติดต้ังชดุลูกขา่ยเสียงไร้สาย 
บริเวณซอยเกษตรอดุม 2 หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ขา่วสารโดยทั่วถงึ

ติดต้ังชดุลูกขา่ยเสียงไร้
สาย จ านวน 8 ชดุ

- - - 500,000     500,000     ชดุลูกขา่ยเสียงไร้สาย 
ได้รับการติดต้ัง 1 แห่ง

เพื่อความสะดวกในการ
รับรู้ขอ้มลูขา่วสาร

กองชา่ง 
อบต.

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยอดุมทรัพย ์
หมู่ที่ 4

เพื่อจดัให้มถีนนที่ได้
มาตรฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
แกผู้่สัญจรไปมา

ปรับปรุงผิวจราจรจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นลาดยางแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4
 เมตร ยาว 250 เมตร

- - - 500,000     500,000     ถนนที่กอ่สร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานและ
ลักษณะของทางหลวง
ชนบท

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดินทาง
 การสัญจรไปมาสะดวก

กองชา่ง 
อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

14 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซอยอดุมทรัพย์
 หมู่ที่ 4

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 โคม LED พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 13 โคม

- - - 450,000     450,000     มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.

15 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
หมู่ที่ 4

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชวีติ และทรัพยสิ์น
ให้กบัประชาชน เฝ้าระวงั
การกระท าความผิด 
ตรวจจบัการกระท า
ความผิด และบันทึกภาพไว้
เป็นหลักฐาน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV จ านวน 9 ชดุ

- - - 497,000 497,000 มกีารติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น และเฝ้าระวงั
การกระท าความผิดต่างๆ

กองชา่ง 
อบต.

16 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 เพื่อจดัหาน้ าบาดาลไวใ้ช้
ในการอปุโภคบริโภค

ขดุเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ - - - 500,000 500,000 ประชาชนมนี้ าใช ้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

ประชาชนมนี้ าบาดาล
เพื่ออปุโภคบริโภค
เพียงพอต่อการด ารงชวีติ

กองชา่ง 
อบต.

17 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณปลาย
ถนนประชาเจริญ - โรงงานบุญน า 
หมู่ที่ 5

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 โคม LED พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 5 โคม

- - - 180,000     180,000     มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

18 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอย
สะดวกดี หมู่ที่ 5

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 โคม LED พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 5 โคม

- - - 180,000     180,000     มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.

19 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้าน
นายเดชา สุทธวิงษ์สกลุ - บ้านนายไพ
รัตน์ สวสัด์ิประทานชยั หมู่ที่ 5

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 โคม LED พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 5 โคม

- - - 180,000     180,000     มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.

20 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
หมู่ที่ 5

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชวีติ และทรัพยสิ์น
ให้กบัประชาชน เฝ้าระวงั
การกระท าความผิด 
ตรวจจบัการกระท า
ความผิด และบันทึกภาพไว้
เป็นหลักฐาน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV จ านวน 9 ชดุ

- - - 497,000 497,000 มกีารติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น และเฝ้าระวงั
การกระท าความผิดต่างๆ

กองชา่ง 
อบต.

21 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า แยกซอย
สะดวกดี - บริเวณบ้านนายคาว ีสันติ
ลักษณะพันธ ์หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 1

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
โคม LED พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 13 โคม

- - - 450,000 450,000 มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

22 โครงการติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า 
บริเวณบ่อน้ าประปา หมู่ที่ 6

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ขนาด 30 KVA จ านวน 
1 ลูก

- - - 200,000 200,000 ติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.

23 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณบ้านนายบุญชยั เอี้ยวสุวรรณ 
หมู่ที่ 6

เพื่อจดัให้มไีฟฟ้าส่องสวา่ง
อ านวยความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
โคม LED จ านวน 13 
โคม

- - - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ มกีารติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการเดิน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกและมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบต.

24 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 เพื่อจดัหาน้ าบาดาลไวใ้ช้
ในการอปุโภคบริโภค

ขดุเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ - - - 500,000 500,000 ประชาชนมนี้ าใช ้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

ประชาชนมนี้ าบาดาล
เพื่ออปุโภคบริโภค
เพียงพอต่อการด ารงชวีติ

กองชา่ง 
อบต.

25 โครงการติดต้ังชดุลูกขา่ยเสียงไร้สาย 
ภายในต าบล

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ขา่วสารโดยทั่วถงึ

ติดต้ังชดุลูกขา่ยเสียงไร้
สาย จ านวน 8 ชดุ

- - - 500,000     500,000     ชดุลูกขา่ยเสียงไร้สาย 
ได้รับการติดต้ัง 1 แห่ง

เพื่อความสะดวกในการ
รับรู้ขอ้มลูขา่วสาร

กองชา่ง 
อบต.

26 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่
ที่ 5

เพื่อจดัหาน้ าบาดาลไวใ้ช้
ในการอปุโภคบริโภค

ขยายเขตท่อเมนประปา 
ท่อPVC ขนาด Ø 3 นิ้ว
 จ านวน 80 ท่อน

- - - 50,000       50,000       ประชาชนมนี้ าใช ้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

ประชาชนมนี้ าบาดาล
เพื่ออปุโภคบริโภค
เพียงพอต่อการด ารงชวีติ

กองชา่ง 
อบต.

รวม 26 โครงการ - - -              -              -              10,423,000  10,423,000  - - -


