
 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 อบรมและฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่
ประชาชน

 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การพัฒนาด้านอาชีพให้
สามารถสร้างรายได้แก่
ครอบครัวได้

 - อบรมและฟ้ืนฟูอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 คร้ัง

50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัว 
เรือนมีรายได้เพียงพอใน
การด ารงชีพ

 - ประชาชนได้มีอาชีพ
ท่ีสามารถเล้ียงตัวเองได้

กองสวัสฯ

2 จัดต้ังกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
(หมู่บ้านละ 100,000 บาท)

 - เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในหมู่บ้าน

 - จัดต้ังกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน (หมู่บ้านละ 
100,000 บาท) ปีละ 1 
หมู่บ้าน

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัว 
เรือนมีรายได้เพียงพอใน
การด ารงชีพ

 - มีการรวมกลุ่มอาชีพ
เพ่ิมข้ึน

กองสวัสฯ

3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือ
การผลิตของประชาชน

 - เพ่ือให้มีอ านาจต่อรอง
ราคาและมีอ านาจในการ
จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน

 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
เพ่ือการผลิต ของประชาชน 
ต. จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัว 
เรือนมีรายได้เพียงพอใน
การด ารงชีพ

 - สามารถขายสินค้าได้
ในราคาท่ี สูงข้ึนและมี
ตลาดรองรับท่ีแน่นอน

ส านักปลัด

4 ส่งเสริมสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์

 - เพ่ือให้ต าบลมีสินค้าหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีท า
รายได้แก่ประชาชน

 - ส่งเสริมสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ภายใน ต. 
จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีรายได้เสริม
ในการด ารงชีพ

 - ต าบลมีสินค้าหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท่ี
ท ารายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

5 โครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในต าบล
จรเข้เผือก

เพ่ือเป็นท่ีจ าหน่ายสินค้า
ของประชาชนในต าบลจรเข้
เผือก

ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนภายในต าบลจรเข้เผือก

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีแหล่งจ า
หน่วยสินค้าประจ าต าบล

ประชาชนมีท่ีจ าหน่าย
สินค้าภายในต าบล

กองสวัสดิฯ

รวม 5 โครงการ - - 850,000      850,000      850,000      850,000      850,000      - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
      2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน



 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  - เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการพัฒนาให้มีสภาพ
ท่ีดี

 - พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ภายใน ต.จรเข้เผือก

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีรายได้เสริม
จากแหล่งท่องเท่ียว

 - มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
ประชาชนมีรายได้มากข้ึน

กองช่าง

2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเท่ียวของต าบล

 - เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียว
ของต าบลเป็นท่ีรู้จักโดย
ท่ัวไป

 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเท่ียวของต าบล

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีรายได้เสริม
จากแหล่งท่องเท่ียว

 - มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  - ส่งเสริมการท่องเท่ียวงาน
สะพานข้ามแม่น้ าแคว ปีละ 
1 คร้ัง

50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีรายได้เสริม
จากแหล่งท่องเท่ียว

 - ประชาชนท่องเท่ียว 
ภายในประเทศเพ่ิมมาก
ข้ึน

ส านักปลัด

4 อุดหนุนโครงการเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 - เพ่ืออุดหนุนโครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

 - เพ่ืออุดหนุนโครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

30,000         30,000         35,000         35,000         35,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
มากข้ึน

 - ส่งเสริมให้ประชาได้มี
ส่วนร่วมในการท่องเท่ียว
มากข้ึน

ส านักปลัด

5 ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะใน
แหล่งท่องเท่ียว

 - เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สุขาท่ีสะอาดและถูก
สุขลักษณะ

 - ปรับปรุงห้องสุขา
สาธารณะในแหล่งท่องเท่ียว

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ประชาชนมีสุขาท่ี
สะอาดและถูก
สุขลักษณะให้ใช้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

รวม 5 โครงการ - - 600,000      600,000      605,000      605,000      605,000      - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
      2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน



 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 สนับสนุนพันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์
แจกจ่ายให้เกษตรกร

 - เพ่ือช่วยเหลือด้านพันธ์ุ
พืช/พันธ์ุสัตว์ แก่เกษตรกร

 - สนับสนุนพันธ์ุพืช/พันธ์ุ
สัตว์แจกจ่ายให้เกษตรกร ใน
 ต. จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของครัว 
เรือนมีรายได้เพียงพอใน
การด ารงชีพ

 - เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนพันธ์ุพืช/พันธ์ุ
สัตว์ รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
ชีวภาพ

 - เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่ เกษตรกร

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
 ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้
ปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรใน
ต. จรเข้เผือก

300,000       300,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัว 
เรือนมีรายได้เพียงพอใน
การด ารงชีพ

 - ต้นทุนการผลิตลดลง
และเกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี

 - เพ่ือให้มีการผลิต/บริโภค
 มีความปลอดภัย

 - ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชแทน
การใช้สารเคมี ต.จรเข้เผือก

17,500         17,500         17,500         17,500         17,500          ร้อยละ 80 ของครัว
เรือนมีมีความปลอดภัย
ในการบริโภค อุปโภค

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการบริโภค 
อุปโภค

ส านักปลัด

4 โครงการปุ๋ยคอกอัดเม็ด  - เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่ เกษตรกร

 - โครงการปุ๋ยคอกอัดเม็ด 
ต.จรเข้เผือก

30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีต้นทุนการ
ผลิตลดลง

 - ต้นทุนการผลิตลดลง
และเกษตรกร มีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

5 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 
(พืชปลอดภัย)

 - เพ่ือให้มีการผลิต/บริโภค
 พืชท่ีปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย  (พืชปลอดภัย)  
ให้เกษตรกร ต. จรเข้เผือก

50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนปลอดภัยจาก
สารเคมี

 - ประชาชนมีพืช
ปลอดภัยไว้บริโภค และ
จ าหน่าย

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
/บริโภคผลผลิตการเกษตรท่ี
ปลอดสารพิษ

 - เพ่ือให้มีการผลิต/
บริโภคมีความปลอดภัย

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูก/บริโภคผลผลิต
การเกษตรท่ีปลอดสารพิษ

20,000         20,000         20,000         20,000         20,000          ร้อยละ 80 ของครัว
เรือนมีมีความปลอดภัย
ในการบริโภค อุปโภค

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการบริโภค 
อุปโภค

ส านักปลัด

7 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป
สินค้าการเกษตร

 - เพ่ือให้ประชาชนทุก
หมู่บ้านในต าบลมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

 - ส่งเสริมการผลิตและการ 
แปรรูปสินค้าการเกษตร 
ภายใน ต. จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัว
เรือนมีรายได้ใน การ
ด ารงชีพมากข้ึน

 - ประชาชนมีการ
พัฒนาการผลิตและ  
แปรรูปสินค้าการเกษตร
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

9 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์/การเพาะ
เล้ียงสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร

 - เพ่ือให้มีการผลิต/บริโภค
 สัตว์ท่ี ปลอดภัย

 - ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์/การ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าให้
เกษตรกร ต. จรเข้เผือก

156,000       156,000       150,000       150,000       150,000        ร้อยละ 80 ของครัว
เรือนมีรายได้เสริมใน
การด ารงชีพ

 - ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

10 จัดให้มีการบริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตร

 - เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรเพ่ิมข้ึน

 - บริการวิชาการและ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้
เกษตรกร ต. จรเข้เผือก

300,000       300,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของครัว
เรือนมีรายได้เพียงพอใน
การด ารงชีพ

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการผลิตผล 
การเกษตรเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

รวม 10 โครงการ - - 1,023,500   1,023,500   617,500      617,500      617,500      - - -

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
      2.3 แผนงานการเกษตร (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

11 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้
ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

 - เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตร เพ่ิมข้ึน

 -อบรมเชิงปฏิบัติการและ
ให้ความรู้ด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 1
 - 12 ต.จรเข้เผือก

300,000       300,000       100,000       100,000       100,000        ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรมากข้ึน

 - เกษตรกรมีการ
พัฒนาการผลิตผล
การเกษตรเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

12 จัดต้ังโรงเรียนเกษตร  - เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตร เพ่ิมข้ึน

 - จัดต้ังโรงเรียนเกษตร 
ต าบลจรเข้เผือก

40,000         40,000         40,000         40,000         40,000          ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรมากข้ึน

 - เกษตรกรมีการพัฒนา
การผลิตผล การเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - - 340,000      340,000      140,000      140,000      140,000      - - -

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
      2.3 แผนงานการเกษตร (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ


