
2.บัญชีโครงการพัฒนท้องถ่ิน แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความมั่นใจในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
พร้อมชดุควบคุม (พร้อม
อปุกรณ์) หมู่ที่ 1 จ านวน
 10 ตัว (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด กระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคม)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

ประชาชนได้รับ
ความมั่นใจใน
มาตรการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชวีติและทรัพยสิ์น

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 1

กองชา่ง 
อบต.

2 โครงการกอ่สร้างท่อลอด
เหล่ียม หมู่ที่ ๑

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกขึ้นการสัญจรไปมา
ค่อยตัว

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
ขนาดกวา้ง 200 เมตร 
ยาว 200 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มกีารคมนาคม
สะดวก รวดเร็วขึ้น

รองรับการระบายน้ า
ของชมุชน

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 1

กองชา่ง 
อบต.

3 โครงการกอ่สร้างหอถงั
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

เพื่อให้มถีงัน้ า ส าหรับเกบ็
น้ าดิบ เพื่อแกไ้ขปัญหาขาด
แคลนน้ าอปุโภค บริโภค
ของประชาชน

กอ่สร้างหอถงัส าเร็จรูป 
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 25 ลูกบาศกเ์มตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้ใชป้ระโยชน์ใน
การใชน้้ าจากหอถงั
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนมแีหล่งน้ า
ดิบเพียงพอต่อการ
ใชอ้ปุโภคบริโภค

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 2

กองชา่ง 
อบต.

ที่มาของ
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั

(ผลผลติของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

       แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

(พ.ศ.2566 - 2570)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดั

      -

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

      ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่

1.1 แผนงาน

วตัถุประสงค์

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

(KPI)

      ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่มาของ
โครงการ(ผลผลติของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
โครงการ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับที่ วตัถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการเปล่ียนท่อน้ าประปา
 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนน้ าประปา

เปล่ียนท่อน้ าประปา 
ระยะทาง 2,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มนี้ าประปาใช้
เพียงพอตลอดปี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ า
สะอาดใชแ้ละ
ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 2

กองชา่ง 
อบต.

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความมั่นใจในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
พร้อมชดุควบคุม (พร้อม
อปุกรณ์) หมู่ที่ 1 จ านวน
 10 ตัว (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด กระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคม)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

ประชาชนได้รับ
ความมั่นใจใน
มาตรการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชวีติและทรัพยสิ์น

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 3

กองชา่ง 
อบต.

6 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความมั่นใจในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
พร้อมชดุควบคุม (พร้อม
อปุกรณ์) หมู่ที่ 1 จ านวน
 10 ตัว (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
ของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด กระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคม)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

ประชาชนได้รับ
ความมั่นใจใน
มาตรการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชวีติและทรัพยสิ์น

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 5

กองชา่ง 
อบต.

7 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัส
ติกคอนกรีต ถนนประชาเจริญ
 หมู่ที่ 5

เพื่อจดัให้มถีนนที่ได้
มาตรฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
แกผู้่สัญจรไปมา

กอ่สร้างถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีต ถนนประชา
เจริญ  กวา้ง 6 เมตร ยาว
 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรในพื้นที่

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การสัญจร
ไปมาสะดวก

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 5

กองชา่ง 
อบต.



เป้าหมาย ตวัชี้วดั

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่มาของ
โครงการ(ผลผลติของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
โครงการ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับที่ วตัถุประสงค์

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัส
ติกคอนกรีต ถนนสะดวกดี 
หมู่ที่ 5

เพื่อจดัให้มถีนนที่ได้
มาตรฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย
แกผู้่สัญจรไปมา

กอ่สร้างถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีต  ถนนสะดวกดี
 กวา้ง 6 เมตร ยาว 300
 เมตร

990,000    990,000    990,000    990,000    990,000    ร้อยละประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรในพื้นที่

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง การสัญจร
ไปมาสะดวก

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 5

กองชา่ง 
อบต.

9 โครงการติดต้ังการ์ดเรล 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อลดการเสียชวีติจาก
อบุัติเหตุภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังการ์ดเรล ภายใน
หมู่บ้าน ยาว 275 เมตร

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

เพื่อลดการเสียชวีติ
จากอบุัติเหตุในพื้นที่

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 5

กองชา่ง 
อบต.

10 โครงการติดต้ังการ์ดเรล 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อลดการเสียชวีติจาก
อบุัติเหตุภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังการ์ดเรล ภายใน
หมู่บ้าน ยาว 275 เมตร

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

เพื่อลดการเสียชวีติ
จากอบุัติเหตุในพื้นที่

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 6

กองชา่ง 
อบต.

11 โครงการติดต้ังการ์ดเรล 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อลดการเสียชวีติจาก
อบุัติเหตุภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังการ์ดเรล ภายใน
หมู่บ้าน ยาว 275 เมตร

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

เพื่อลดการเสียชวีติ
จากอบุัติเหตุในพื้นที่

แผนชมุชน 
หมู่ที่ 6

กองชา่ง 
อบต.

รวม  11 โครงการ - - 7,955,000  7,955,000  7,955,000  7,955,000  7,955,000  - - - -


