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

1 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
กำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ

 - เพ่ือยกระดับคุณภำพ
ของชีวิตผู้สูงอำยุ

ผู้สูงอำยุในเขต อบต. 10,500,000   11,200,000   12,100,000   12,500,000   13,000,000    ผู้สูงอำยุได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 100%

 - ผู้ได้รับเบ้ียยังชีพ
มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

2 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
กำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์

 - เพ่ือยกระดับคุณภำพ
ของชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต อบต. 70,000          110,000        100,000        110,000        120,000         ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ
เบ้ียยังชีพ 100%

 - ผู้ได้รับเบ้ียยังชีพ
มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

3 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
กำรสงเครำะห์เบ้ียควำมพิกำร

 - เพ่ือยกระดับคุณภำพ
ของชีวิตผู้พิกำร

ผู้พิกำรในเขต อบต. 4,100,000     4,200,000     4,300,000     4,400,000     4,500,000      ผู้พิกำรได้รับเบ้ียยัง
ชีพ 100%

 - ผู้ได้รับเบ้ียยังชีพ
มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

4 อุดหนุนโครงกำรกองทุนดูแล
ระยะยำว ส ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมี
ภำวะพ่ึงพิง (LTC)

 - เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีสุภำพ
อนำมัยดีข้ึน

 - อุดหนุนโครงกำรกองทุน
ดูแลระยะยำว ส ำหรับผู้สูง
อำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิง (LTC) ต.
จรเข้เผือก

200,000        200,000        200,000        200,000        200,000         ร้อยละ 80 ของผู้
สูงอำยุมีคุณภำพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

 - ผู้สูงอำยุมีสุขภำพ
อนำมัยดีข้ึน

กองสวัสฯ

5 ฝึกอบรมอำชีพแก่ผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส

 - เพ่ือสร้ำงอำชีพและ
รำยได้

 - ฝึกอบรมอำชีพแก่ผู้สูง
อำยุ คนพิกำร และผู้ด้อย
โอกำส ต.จรเข้เผือก ปีละ
1 คร้ัง

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
และผู้ด้อยโอกำสมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ผู้สูงอำยุ คนพิกำร
และ ผู้ด้อยโอกำสมี
รำยได้เพ่ิม

กองสวัสฯ

6 จัดต้ังศูนย์สงเครำะห์ผู้สูงอำยุ 
ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์และเด็กด้อย
โอกำส

 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิกำร
ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน

 - จัดต้ังศูนย์สงเครำะห์
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์
และเด็กด้อยโอกำส 1 ศูนย์

500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
ผู้ป่วยเอดส์และเด็ก
ด้อยโอกำสมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
ผู้ป่วยเอดส์และเด็ก
ด้อยโอกำสมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

7 โครงกำรสังคมสงเครำะห์ผู้
ยำกไร้ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลจรเข้
เผือก

 - เพ่ือยกระดับครอบครัวผู้
ยำกไร้ให้มีควำมเป็นอยู่ดีข้ึน

 - ด ำเนินกำรโครงกำรสังคม
สงเครำะห์ผู้ยำกไร้ในเขต
พ้ืนท่ีต ำบลจรเข้เผือก

30,000          30,000          30,000          30,000          30,000           ร้อยละ 80 ของผู้
ยำกไร้มีคุณภำพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

 - พัฒนำศักยภำพและ
คุณภำพชีวิตของผู้
ยำกไร้ให้ดีข้ึน

กองสวัสฯ

8 สนับสนุนงบประมำณจัดซ้ือ
อุปกรณ์หรือเคร่ืองช่วยเหลือผู้
พิกำร

 - เพ่ือให้ผู้พิกำรได้รับควำม
สะดวกเพ่ิมข้ึน

 - สนับสนุนงบประมำณ
จัดซ้ืออุปกรณ์หรือเคร่ือง
ช่วยเหลือคนพิกำร ต. จรเข้
เผือก ปีละ 1 คร้ัง

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของผู้
พิกำรมีคุณภำพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

 - คนพิกำรมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

รวม 8 โครงการ - - 930,000       930,000       930,000       930,000       930,000       - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้

   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

9 สนับสนุนวัสดุอุปโภค - บริโภค 
แก่ผู้ด้อยโอกำส

 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิกำร
ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน

 - สนับสนุนวัสดุอุปโภค - 
บริโภค แก่ผู้ด้อย โอกำส ต.
จรเข้เผือก

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ผู้ด้อยโอกำสมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ผู้ด้อยโอกำสมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

10 จัดหำท่ีพักอำศัยแก่ผู้ด้อย
โอกำส

 - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิกำร
ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน

 - จัดหำท่ีพักอำศัยแก่ผู้
ด้อยโอกำส ต.จรเข้เผือก

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ผู้ด้อยโอกำสมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ผู้ด้อยโอกำสมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

11 สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกำสและครอบครัว
ผู้มีรำยได้น้อย

 - เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้ด้อยโอกำสและครอบครัว
ผู้มีรำยได้น้อยให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน

 - อุดหนุนกำรพัฒนำคุณ
ภำพกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขของสถำนี
อนำมัยท่ีถ่ำยโอนให้แก่อปท.

40,000          40,000          40,000          40,000          40,000           ร้อยละ 80 ของ
ผู้ด้อยโอกำสและ
ครอบครัวผู้มีรำยได้
น้อยมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

 - ผู้ด้อยโอกำสและ
ครอบครัวผู้มีรำยได้
น้อยมีคุณภำพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

กองสวัสฯ

12 อุดหนุนศูนย์ประสำนงำน
ป้องกันแก้ไขปัญหำเอดส์

 - เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับกำรช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน

 - อุดหนุนศูนย์ประสำน งำน
ป้องกันแก้ไขปัญหำ เอดส์

10,000          10,000          10,000          10,000          10,000           ร้อยละ 80 ของ
ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

13 โครงกำรปรับสภำพแวดล้อมท่ี
อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ และ
กำรเสริมสร้ำงชุมชนท่ีเป็นมิตร
ส ำหรับผู้สูงอำยุภำยในต ำบล
จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ผู้สูงอำยุต ำบล
จรเข้เผือกมีคุณภำพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

 - เพ่ือปรับสภำพแวดล้อม ท่ี
อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ 
และกำรเสริมสร้ำงชุมชนท่ี
เป็นมิตรส ำหรับผู้สูงอำยุ
ภำยในต ำบลจรเข้เผือก

-  - 500,000        500,000        500,000         ร้อละ 80 ของผู้สูง
อำยุมีควำมเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน

 - ผู้สูงอำยุภำยใน
ต ำบลจรเข้เผือกมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสดิฯ

14 รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์โรค
ควำมดันโลหิตสูง โรคเบำ
หวำน และกำรตรวจสำรเคมี
ตกค้ำงในเกษตรกร

 - เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและ
วิธีกำรป้องกันโรคและ
กำรตรวจสำรเคมีตกค้ำง

 - รณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคและตรวจสำรเคมี
ตกค้ำง ให้ประชำชน

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ประชำชนรู้จักกำร
ป้องกันโรคเพ่ิมข้ึน

กองสวัสฯ

15 สนับสนุนเงินทุนประกอบอำชีพ
ครอบครัวท่ียำกจน

 - เพ่ือยกระดับครอบครัวผู้
ยำกจนให้มีควำมเป็นอยู่ดีข้ึน

 - สนับสนุนเงินทุนประกอบ
อำชีพครอบครัวท่ียำกจน 
ต. จรเข้เผือก ปีละ 2 คร้ัง

30,000          30,000          30,000          30,000          30,000           ร้อยละ 80 ของ
ครอบครัวผู้ยำกจนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ครอบครัวผู้ยำกจน
มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

รวม 7 โครงการ - - 330,000       330,000       830,000       830,000       830,000       - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้



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

16 อุดหนุนอำสำสมัครดูแลผู้สูง
อำยุ

 - เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต
ให้ผู้สูงอำยุ

 - จ้ำงอำสำสมัครดูแลผู้สูง
อำยุ ใน ต. จรเข้เผือก

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอำยุมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - อสม. มีส่วนร่วมมำก
ข้ึน

กองสวัสฯ

17 อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีอำสำ
พัฒนำ

 - เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำร
รวมกลุ่มพัฒนำอำชีพ

 - กิจกรรมพัฒนำ ทักษะ
อำชีพ เช่น กำรรวมกลุ่ม
ประกอบอำชีพ ต. จรเข้เผือก

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี งำนและ
อำชีพท่ีหลำกหลำยข้ึน

 - เพ่ิมอำชีพให้
ประชำชนมำกข้ึน

กองสวัสฯ

18 อุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของบทบำทสตรี 
กำรยุติควำมรุนแรงใน
ครอบครัว

 - เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของบทบำทสตรี 
และกำรยุติควำมรุนแรงใน
ครอบครัว

 - อุดหนุนโครงกำรเสริม
สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
บทบำทสตรี กำรยุติควำม
รุนแรงในครอบครัว

20,000          20,000          20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - สำมำรถลดควำม
รุนแรงในครอบครัวได้

กองสวัสฯ

19 อุดหนุนโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร กำรต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น

 - เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร และกำร
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

 - สนับสนุนโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร กำร
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

20,000          20,000          20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 ของ
วัยรุ่นมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

 - ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ กำรมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และกำรต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นได้

กองสวัสฯ

20 โครงกำรพัฒนำสถำบันครอบครัว  - เพ่ือสร้ำงสถำบัน
ครอบครัวให้เกิดควำม
เข้มแข็ง

 - เพ่ือพัฒนำสถำบัน
ครอบครัวให้เกิดควำมเข้มแข็ง

-               -               100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ครอบครัวเกิดควำม
เข้มแข็ง

 - เพ่ือสร้ำงสถำบัน
ครอบครัวให้เกิดควำม
เข้มแข็ง

กองสวัสฯ

รวม 4 โครงการ - - 140,000       140,000       240,000       240,000       240,000       - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

1 อุดหนุนโครงกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ

 - เพ่ือให้ประชำชนมีสุภำพ
อนำมัยดีข้ึน

 - อุดหนุนโครงกำรกอง ทุน
หลักประกันสุขภำพ   ต.จรเข้
เผือก

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีสุขภำพท่ี
ดีข้ึน

 - ประชำชนมีสุขภำพ
อนำมัยดีข้ึน

กองสวัสฯ

2 อุดหนุนโครงกำรส่งเสริมอำสำ
สมัครสำธำรณะสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม.) เชิงรุก

 - เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำ หมู่บ้ำนในเขต อบต.

 - อุดหนุนส่งเสริมอำสำ
สมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม.) ทุกหมู่บ้ำน

90,000          90,000          90,000          90,000          90,000           ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ประชำชนมีสุขภำพ
อนำมัยดีข้ึน

กองสวัสฯ

3 อุดหนุนกิจกรรมสำธำรณสุข  - เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุขในเขต อบต.

 - อุดหนุนกิจกรรม
สำธำรณสุข หมู่บ้ำนละ
10,000 บำท

120,000        120,000        120,000        120,000        120,000         ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

4 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขของ
สถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอนให้แก่ 
อปท.

 - เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข
ของสถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอน
ให้แก่ อปท.

 - สถำนีอนำมัยท่ีถ่ำยโอน
ให้แก่ อปท.

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
สถำนีอนำมัยท่ีถ่ำย
โอนให้แก่ อปท. มี
กำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขท่ีดีข้ึน

 - สถำนีอนำมัยท่ีถ่ำย
โอนให้แก่ อปท. มี
กำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

5 อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี
 12

 - เพ่ือให้ประชำชนมีสุภำพ
อนำมัยดีข้ึน

 - อุดหนุนโครงกำรพระ  
รำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข    
ต.จรเข้เผือก หมู่ละ 20,000
 บำท จ ำนวน   12 หมู่

240,000        240,000        240,000        240,000        240,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีสุขภำพท่ี
ดีข้ึน

 - ประชำชนมีสุขภำพ
อนำมัยดีข้ึน

กองสวัสฯ

6 อบรมด้ำนสุขภำพและกำร
สำธำรณสุขมูลฐำน

 - เพ่ือให้ประชำชนรู้จักกำร
ดูแลสุขภำพด้วยตนเอง

 - อบรมด้ำนสุขภำพและกำร
สำธำรณสุขมูลฐำนให้
ประชำชน ต.จรเข้เผือก  
ปีละ 1 คร้ัง

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีสุขภำพท่ีดี
ข้ึน

 - ประชำชนมีสุขภำพ
อนำมัยดีข้ึน

กองสวัสฯ

7 สนับสนุนยำและเวชภัณฑ์
ประจ ำหมู่บ้ำน

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมี
ศูนย์บริกำรสุขภำพประจ ำ
หมู่บ้ำน

 - สนับสนุนยำและเวชภัณฑ์
ประจ ำ หมู่บ้ำนให้ประชำชน
 ต. จรเข้เผือก ปีละ 1 คร้ัง

30,000          30,000          30,000          30,000          30,000           ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีสุขภำพท่ีดี
ข้ึน

 - ประชำชนได้รับกำร
บริกำรด้ำนสุขภำพท่ีดี
ข้ึน

กองสวัสฯ

รวม 7 โครงการ - - 1,580,000     1,580,000     1,580,000     1,580,000     1,580,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.2 แผนงานสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

8 อุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำกำชำด  - เพ่ือให้ได้รับสวัสดิกำร
ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน

 - อุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำ
กำชำดจังหวัดกำญจนบุรี

10,000          10,000          10,000          10,000          10,000           ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสฯ

9 อุดหนุนโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำโรคขำดไอโอดีน
อย่ำงเข้มแข็งและย่ังยืน

 - เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคขำดไอโอดีนใน
เขต อบต.

 - อุดหนุนโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำโรคขำด
ไอโอดีน ในเขต อบต.

20,000          20,000          20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนในพ้ืนท่ีไม่
เป็นโรคขำดไอโอดีน

 - เด็กและเยำวชนไม่
เป็นโรคขำดไอโอดีน

กองสวัสฯ

10 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและกำร
บริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

 - เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนิน
งำนและกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน

 - สนับสนุนงบประมำณใน
กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
และกำรบริหำรจัดกำรระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินในเขต อบต.

20,000          20,000          20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 ของ
ระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉินมีประสิทธิ 
ภำพ มำกข้ึน

 - ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส ำนักปลัด

11 จัดซ้ือยำฆ่ำเช้ือป้องกันโรค
ระบำดในพ้ืนท่ี

 - เพ่ือป้องกันโรคระบำดใน
พ้ืนท่ี

 - จัดซ้ือยำฆ่ำเช้ือป้องกันโรค
ระบำดในพ้ืนท่ี เพ่ือประชำกร
 ต.จรเข้เผือก

- - 30,000          30,000          30,000           ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนปลอดภัย
จำกโรคระบำดในพ้ืนท่ี

 - ประชำชนปลอดภัย
จำกโรคระบำดในพ้ืนท่ี

กองสวัสฯ

12 จัดซ้ือน้ ำยำเคมีพ่นหมอกควัน
เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก

 - เพ่ือก ำจัดยุงลำยและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 - จัดซ้ือน้ ำยำเคมีพ่นหมอก
ควันเพ่ือ ประชำกร ต.จรเข้
เผือก ปีละ 3 คร้ัง

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนปลอดภัย
จำกไข้เลือดออก

 - ประชำชนปลอดภัย
จำกโรคไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

13 จัดซ้ือทรำยอะเบทแจกจ่ำยให้
หมู่บ้ำน

 - เพ่ือก ำจัดยุงลำยและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 - จัดซ้ือทรำยอะเบทแจก
จ่ำยให้หมู่บ้ำนให้ประชำชน
ต. จรเข้เผือก ปีละ 3 คร้ัง

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนปลอดภัย
จำกไข้เลือดออก

 - ประชำชนปลอดภัย
จำกโรค ไข้เลือดออก

กองสวัสฯ

14 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ำ

 - เพ่ือฉีดให้แก่สัตว์ในหมู่
บ้ำนในเขต อบต.

 - จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำ ให้ประชำชน ต. 
จรเข้เผือก ปีละ 1 คร้ัง

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของคน
และสัตว์ในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

 - สัตว์ไม่เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

กองสวัสฯ

15 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน

 - เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ส ำหรับ
ใช้ในกำรป้องกันโรคไข้
เลือดออก

 - จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน  -  - 120,000        - -  ประชำชนต ำบลจรเข้
เผือกปลอดภัย
จำกโรคไข้เลือดออก

 - ประชำชนปลอดภัย
จำกโรคไข้เลือดออก

ส ำนักปลัด

รวม 8 โครงการ - - 250,000       250,000       400,000       280,000       280,000       - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.2 แผนงานสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

16 อุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูล
จ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัข
บ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง
 สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัคร
รำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี

 - เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ำ ท่ีเกิดในสุนัขและแมว 
ภำยในเขต อบต.

 - อุดหนุนส ำหรับส ำรวจ
ข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์

30,000          30,000          30,000          30,000          30,000           ร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนสุนัข และแมว
 ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำ

 - ประชำชนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

กองสวัสฯ

17 อุดหนุนส ำหรับขับเคล่ือน
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรม
พระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำช
นำรี

 - เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ำ ท่ีเกิดในสุนัขและแมว 
ภำยในเขต อบต.

 - อุดหนุนส ำหรับขับ
เคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จำกโรค
พิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอำกำศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำน้อง
นำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรม
พระศรีสวำงควัฒน วรขัตติย
รำชนำรี

100,000        150,000        150,000        150,000        150,000         ร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนสุนัข และแมว
 ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำ

 - ประชำชนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

กองสวัสฯ

18 อุดหนุนโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำโรคไวรัส COVID 
- 19

 - เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคไวรัส COVID -
19 ในเขต อบต.

 - อุดหนุนโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำโรคไวรัส 
COVID - 19 ในเขต อบต.

- - 100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยโรคไวรัส 
COVID - 19

 - ประชำชนในพ้ืนท่ีไม่
เป็นโรคไวรัส 
COVID - 19

กองสวัสฯ

รวม 3 โครงการ - - 130,000       180,000       280,000       280,000       280,000       - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.2 แผนงานสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

1 ส่งเสริมงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

 - เพ่ือบรรเทำสำธำรณภัย
ในเขต ต. จรเข้เผือก

 - ส่งเสริมงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ต. จรเข้
เผือก

200,000        200,000        200,000        200,000        200,000         ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีควำม
ปลอดภันในชีวิตและ
ทรัพย์สินมำกข้ึน

 - ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส ำนักปลัด

2 โครงกำรลดควำมเส่ียงจำก
สำธำรณภัย

เพ่ือป้องกันและลดผล
กระทบจำกสำธำรณภัยใน
พ้ืนท่ี

ประชำชนต ำบลจรเข้เผือก 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80ของ
ประชำชนสำมำรถลด
ควำมเส่ียงจำกสำ
ธำรณภัย

ประชำชนได้รับควำม
ปลอดภัยจำกกำรเกิด
สำธำรณภัย

ส ำนักปลัด

3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำติ  - เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับ
กำรช่วยเหลือ

 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชำติ ต.จรเข้เผือก

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประสบภัยได้รับกำร
ช่วยเหลือ

 ร้อยละ 80 ของผู้
ประสบภัยได้รับกำร
ช่วยเหลือ

กองสวัสฯ

4 จัดซ้ือเคร่ืองกันหนำวเพ่ือแจก
จ่ำยแก่ประชำชน

 - เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยหนำว

 - จัดซ้ือเคร่ืองกันหนำวเพ่ือ
แจกจ่ำยแก่ประชำชน ปีละ 1
 คร้ัง

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประสบภัยได้รับกำร
ช่วยเหลือ

 - ผู้ประสบภัยหนำว มี
เคร่ืองใช้เพ่ือป้องกัน
ภัยหนำว  ใช้เพ่ือป้อง
กันภัยหนำว

ส ำนักปลัด

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

 - เพ่ือบรรเทำสำธำรณภัย
ในเขต ต. จรเข้เผือก

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ส ำหรับงำน ป้อง
กันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ต. จรเข้เผือก

500,000        500,000        500,000        500,000        500,000         ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส ำนักปลัด

6 อุดหนุนโครงกำรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญ

 - เพ่ืองำนป้องกันและ
รักษำควำมสงบเรียบร้อย

 - สนับสนุนโครงกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลส ำคัญ

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส ำนักปลัด

7 สนับสนุนงบประมำณในกำร
จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกำยเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในกำรปฏิบัติงำน
อปพร.

 - เพ่ือให้ต ำบลมีผู้ดูแลด้ำน
กำรบรรเทำสำธำรณภัย

 - สนับสนุนงบประมำณใน
กำรจัดซ้ือ เคร่ืองแต่งกำย 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน อปพร. ต.จรเข้
เผือก ปีละ 1 คร้ัง

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตสูงข้ึน

ส ำนักปลัด

รวม 7 โครงการ - - 1,150,000     1,150,000     1,150,000     1,150,000     1,150,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

8 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 1 บ้ำนท่ำเสด็จ

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

9 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 2 บ้ำนจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

10 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 3 บ้ำนท่ำโป่ง

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

11 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 4 บ้ำนท่ำมะไฟ

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

12 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 5 บ้ำนไทรทอง

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

13 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 6 บ้ำนหนองโสน

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

14 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 7 บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

รวม 7 โครงการ - - -               -               7,000,000     7,000,000     7,000,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

15 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนองกวำง

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

16 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 9 บ้ำนเนินสวรรค์

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

17 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 10 บ้ำนทุ่งยำว

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

18 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 11 บ้ำนสวนง้ิวพัฒนำ

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

19 จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน อปพร.
หมู่ท่ี 12 บ้ำนหินสีพัฒนำ

 - เพ่ือให้สำมำรถประสำน
งำนกับเจ้ำหน้ำท่ีได้ทัน
ท่วงที

 - จัดต้ังศูนย์ประสำนงำน  
อปพร.ใน ต. จรเข้เผือก

- - 1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - เพ่ือประชำชนใน
พ้ืนท่ีสำมำรถแจ้งเหตุ
ด่วนได้อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

20 สนับสนุนงบประมำณกำร
ฝึกอบรม/ฝึกทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) ประจ ำต ำบล

 - เพ่ือให้ต ำบลมีผู้ดูแลด้ำน
กำรบรรเทำสำธำรณภัย

 - สนับสนุนงบประมำณกำร
ฝึกอบรม อปพร. ประจ ำ
ต ำบล ปีละ 1 คร้ัง

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตสูงข้ึน

ส ำนักปลัด

21 อุดหนุนกิจกรรมของกลุ่มต่ำง ๆ 
เช่น  ลูกเสือชำวบ้ำน ชมรม
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ชรบ. ,อปพร.

 - เพ่ืองำนป้องกันและ
รักษำควำมสงบเรียบร้อย

 - อุดหนุนกิจกรรมของกลุ่ม
ต่ำงๆ เช่น ลูกเสือชำวบ้ำน 
ชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ชรบ.
,อปพร. ใน ต.จรเข้เผือก

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส ำนักปลัด

รวม 7 โครงการ - - 200,000       200,000       5,200,000     5,200,000     5,200,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

22 ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
ภำยในต ำบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้เกิดควำมปลอด
ภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV
 ภำยในต ำบลจรเข้เผือก

- - 5,000,000     5,000,000     5,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 - ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมำกข้ึน

ส ำนักปลัด

23 ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
ภำยใน รพ.สต.ในเขตพ้ืนท่ี
ต ำบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้เกิดควำมปลอด
ภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV
 ภำยในรพ.สต.ในเขตต ำบล
จรเข้เผือก

 -  - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ร้อยละ 80 ของ
เจ้ำหน้ำท่ีและผู้รับ
บริกำร รพ.สต.ท้ัง 3
แห่งมีควำมปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สิน

 - เจ้ำหน้ำท่ีและผู้รับ
บริกำรมีควำมปลอด
ภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ส ำนักปลัด

24 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เพ่ือช่วยเหลือประชำชนท่ี
เดือดร้อน

 - อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำร
ร่วมช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ ำเภอด่ำนมะขำมเต้ีย

40,000          40,000          40,000          40,000          40,000           ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนผู้เดือด
ร้อนได้รับกำรช่วย
เหลือ

 - ประชำชนผู้เดือด
ร้อนได้รับกำรช่วย
เหลือ

ส ำนักปลัด

รวม 3 โครงการ - - 40,000         40,000         6,540,000     6,540,000     6,540,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

1 ก่อสร้ำงห้องสมุดประจ ำต ำบล  - เพ่ือเป็นแหล่งควำมรู้
ของประชำชน

 - ก่อสร้ำงห้องสมุดประจ ำ 
ต ำบล จ ำนวน 1 แห่ง

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรเพ่ิมข้ึน

 - ประชำชนมีแหล่ง
เพ่ิมพูนควำมรู้ เพ่ิมข้ึน

กองช่ำง

2 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 บ้ำนท่ำเสด็จ

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

3 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำนจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

4 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 บ้ำนท่ำโป่ง

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

5 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 บ้ำนท่ำมะไฟ

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

6 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 บ้ำนไทรทอง

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

7 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 บ้ำนหนองโสน

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

8 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 บ้ำนหนอง
หญ้ำปล้อง

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

9 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนองกวำง

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

รวม 9 โครงการ - - 1,000,000     1,000,000     1,160,000     1,160,000     1,160,000     - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้



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

10 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 บ้ำนเนินสวรรค์

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

11 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10 บ้ำนทุ่งยำว

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

12 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 11 บ้ำนสวนง้ิว
พัฒนำ

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

13 จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 12 บ้ำนหินสี
พัฒนำ

 - เพ่ือให้หมู่บ้ำนมีท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน

 - จัดหำท่ีอ่ำนหนังสือ
ประจ ำหมู่บ้ำนให้ประชำชน 
ต. จรเข้เผือก

- - 20,000          20,000          20,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

 - ประชำชนได้รับ
ควำมรู้มำกข้ึน

ส ำนักปลัด

14 จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรท่ัวไปและงำนกิจกรรม
อบต. ให้ประชำชนทรำบ

 - เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรของ อบต. เพ่ิมข้ึน

 - จัดท ำเอกสำร - 
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรท่ัวไป
และงำนกิจกรรม อบต. ให้
ประชำชนทรำบ

10,000          10,000          10,000          10,000          10,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรเพ่ิมข้ึน

 - ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรเพ่ิมข้ึน

ส ำนักปลัด

15 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือ
ประชำชน

 - เพ่ือให้ประชำชนมีโอกำส
รับรู้ข่ำวสำรของ อบต.

 - จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
เพ่ือประชำชน ต. จรเข้เผือก 
จ ำนวน 3 ศูนย์

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรเพ่ิมข้ึน

 - ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรเพ่ิมข้ึน

ส ำนักปลัด

16 สนับสนุนโครงกำรอินเตอร์เน็ต
ต ำบล/หมู่บ้ำน

 - เพ่ือสนับสนุนโครงกำร
อินเตอร์เน็ตต ำบล

 - สนับสนุนโครงกำร
อินเตอร์เน็ตต ำบล

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 
ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรเพ่ิมข้ึน

 - ประชำชนได้รับรู้
ข่ำวสำรเพ่ิมข้ึน

ส ำนักปลัด

17 อุดหนุนโครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชน อ ำเภอ
ด่ำนมะขำมเต้ีย

 - เพ่ือให้เยำวชนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - จัดฝึกอบรมโครงกำร
พัฒนำเด็ก และเยำวชน

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของเด็ก
และเยำวชนมี
คุณภำพท่ีดีข้ึน

 - เด็กและเยำวชนมี
คุณภำพท่ีดี

ส ำนักปลัด

18 อุดหนุนโครงกำรร่วมมือกัน
สำนพลังต่อสู้เพ่ือเอำชนะ
ยำเสพติด

 - เพ่ือให้เป็นหมู่บ้ำนท่ี
ปลอดยำเสพติด

 - ส่งเสริมงำนป้องกันและ
ปรำบปรำม ยำเสพติด    ต.
จรเข้เผือก ปีละ 1 คร้ัง

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
พ้ืนท่ีปลอดยำเสพติด

 - เป็นพ้ืนท่ีปลอดยำ
เสพติด

ส ำนักปลัด

รวม 9 โครงการ - - 310,000       310,000       390,000       390,000       390,000       - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

19 อุดหนุนศูนย์ประสำนงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดอ ำเภอด่ำนมะขำมเต้ีย

 - เพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีปลอด
ยำเสพติด

 - อุดหนุนศูนย์ประสำนงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดอ ำเภอด่ำนมะขำมเต้ีย

30,000          30,000          30,000          30,000          30,000           ร้อยละ 80 ของ
พ้ืนท่ีปลอดยำเสพติด

 - เป็นพ้ืนท่ีปลอดยำ
เสพติด

ส ำนักปลัด

20 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
อ ำเภอ จังหวัด เคล่ือนท่ี

 - เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมกับ
จังหวัดอ ำเภอ

 - เพ่ือบริกำรประชำชน 20,000          20,000          20,000          20,000          20,000           ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมมำกข้ึน

 - เกิดควำมร่วมมือกับ
อ ำเภอและท้องถ่ินท่ี
บริกำรประช่ำชน

ส ำนักปลัด

รวม 2 โครงการ - - 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

1  อุดหนุนโครงกำรปกป้อง
สถำบันของชำติเทิดทูนคุณของ
แผ่นดิน

 - เพ่ือเทิดทูนสถำบันของ
ชำติ

 - สนับสนุนโครงกำรเทิดทูน
สถำบันของชำติ

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีควำมรัก
ชำติ

 - ประชำชนมีควำมรัก
ชำติ

ส ำนักปลัด

2 อุดหนุนโครงกำรปลูกฝัง
ศีลธรรม  คุณธรรมแก่เยำวชน 
อ ำเภอด่ำนมะขำมเต้ีย

 - เพ่ือให้เยำวชนมีคุณธรรม
 จริยธรรม

 - จัดฝึกอบรมโครงกำร
ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมแก่
เยำวชน

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีคุณธรรม จริยธรรม
มำกข้ึน

 - เยำวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม

ส ำนักปลัด

3 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำน
ยำเสพติดต ำบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด

 - ด ำเนินโครงกำรแข่งขัน
กีฬำต้ำนยำเสพติดต ำบลจรเข้
เผือก

80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          ร้อยละ 80 
ประชำชนได้ห่ำงไกล
ยำเสพติด และมี
สุขภำพท่ีแข็งแรง

 - ประชำชนมีสุขภำพ
ท่ีแข็งแรง และห่ำง
ไกลจำกยำเสพติด

ส ำนักปลัด

4 อุดหนุนต ำบล อ ำเภอ และ
จังหวัด ในกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำและนันทนำกำร

 - เพ่ือให้ประชำชนสนใจใน
กำรออกก ำลังกำย/เล่นกีฬำ

 - อุดหนุนต ำบล อ ำเภอ 
และจังหวัด ในกำรจัด
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำและ
นันทนำกำร

- - 50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีสุขภำพ
ร่ำงกำรท่ีแข็งแรง

 - ประชำชนสนใจกำร
เล่นกีฬำมำกข้ึน

ส ำนักปลัด

5 สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำ  - เพ่ือให้ประชำชนสนใจใน
กำรเล่นกีฬำเพ่ิมข้ึน

 - สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำ
ในเขต ต.จรเข้เผือก

- - 50,000          50,000          50,000           ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีสุขภำพ
ร่ำงกำรท่ีแข็งแรง

 - ประชำชนเล่นกีฬำ
เพ่ิมข้ึน

ส ำนักปลัด

6 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 / ก่อสร้ำงสนำมกีฬำประจ ำ
ต ำบล

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน / สนำมกีฬำประจ ำ
ต ำบล ต.จรเข้เผือก

500,000        500,000        1,000,000     1,000,000     1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีสุขภำพ
ร่ำงกำรท่ีแข็งแรง

 - ประชำชนเล่นกีฬำ
เพ่ือสุขภำพเพ่ิมข้ึน

ส ำนักปลัด

7 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 1 
บ้ำนท่ำเสด็จ

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 1
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 1 บ้ำนท่ำ
เสด็จ

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำน
ท่ีออกก ำลังกำยและ
มีสุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

ส ำนักปลัด

8 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 2 
บ้ำนจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 2
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 2 บ้ำน
จรเข้เผือก

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

รวม 8 โครงการ - - 730,000       730,000       2,330,000     2,330,000     2,330,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

9 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 3 
บ้ำนท่ำโป่ง

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 3
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณลำนกีฬำ หมู่ท่ี 3
 บ้ำนท่ำโป่ง

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

10 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 4 
บ้ำนท่ำมะไฟ

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 4
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 4 บ้ำนท่ำ
มะไฟ

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

11 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 5 
บ้ำนไทรทอง

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 5
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 5 บ้ำน
ไทรทอง

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

12 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 6 
บ้ำนหนองโสน

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 6
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 6 บ้ำน
หนองโสน

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

13 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 7 
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 7
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 7 บ้ำน
หนองหญ้ำปล้อง

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

14 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 8 
บ้ำนหนองกวำง

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 8
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 8 บ้ำน
หนองกวำง

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

15 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 9 
บ้ำนเนินสวรรค์

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 9
 มีอุปกรณ์ในกำรออกก ำลัง
กำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 9บ้ำน
เนินสวรรค์

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

รวม 7 โครงการ - - -               -               3,500,000     3,500,000     3,500,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

16 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 10
 บ้ำนทุ่งยำว

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 
10 มีอุปกรณ์ในกำรออก
ก ำลังกำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 10 บ้ำน
ทุ่งยำว

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

17 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 11
 บ้ำนสวนง้ิวพัฒนำ

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 
11 มีอุปกรณ์ในกำรออก
ก ำลังกำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 11 บ้ำน
สวนง้ิวพัฒนำ

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

18 โครงกำรจัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง
ออกก ำลังกำย บริเวณหมู่ท่ี 12
 บ้ำนหินสีพัฒนำ

 - เพ่ือให้ประชำชน หมู่ท่ี 
12 มีอุปกรณ์ในกำรออก
ก ำลังกำย

 - เพ่ือติดต้ังเคร่ืองออกก ำลัง
กำย บริเวณ หมู่ท่ี 12 บ้ำน
หินสีพัฒนำ

 -  - 500,000        500,000        500,000         ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

19 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 1 
บ้ำนท่ำเสด็จ

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 บ้ำนท่ำเสด็จ

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

20 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 2
บ้ำนจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำนจรเข้
เผือก

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

21 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 3
บ้ำนท่ำโป่ง

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 บ้ำนท่ำโป่ง

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

22 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 4
บ้ำนท่ำมะไฟ

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 บ้ำนท่ำมะไฟ

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

รวม 7 โครงการ - - -               -               7,500,000     7,500,000     7,500,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

23 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 5
บ้ำนไทรทอง

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 บ้ำนไทรทอง

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

24 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 6
บ้ำนหนองโสน

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 บ้ำนหนอง
โสน

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

25 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 7
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

26 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 8
บ้ำนหนองกวำง

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนอง
กวำง

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

27 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 9
บ้ำนเนินสวรรค์

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 บ้ำนเนิน
สวรรค์

1,500,000     - - - -  ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

27 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 10
บ้ำนทุ่งยำว

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10 บ้ำนทุ่งยำว

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

28 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 11
บ้ำนสวนง้ิวพัฒนำ

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 11
บ้ำนสวนง้ิวพัฒนำ

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

รวม 7 โครงการ - - 1,500,000     -               9,000,000     9,000,000     9,000,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



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

29 ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน
 หมู่ท่ี 12
บ้ำนหินสีพัฒนำ

 - เพ่ือให้มีลำนกีฬำเพ่ือ
กำรออกก ำลังกำยประจ ำ
หมู่บ้ำน/ต ำบล

 - ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 12 บ้ำนหินสี
พัฒนำ

- - 1,500,000     1,500,000     1,500,000      ประชำชนมีสถำนท่ี 
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์
 แข็งแรง

ส ำนักปลัด

30 ปรับปรุงลำนกีฬำ/สนำมกีฬำ
ประจ ำหมู่บ้ำนและต ำบล

 - เพ่ือให้ลำนกีฬำ/สนำม
กีฬำมีสภำพใช้กำรได้

 - ปรับปรุงลำนกีฬำ/สนำม
กีฬำประจ ำหมู่บ้ำนและต ำบล

- - 100,000        100,000        100,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำย

ประชำชนมีสถำนท่ี
ออกก ำลังกำยและมี
สุขภำพแข็งแรง

ส ำนักปลัด

31 สนับสนุนอุปกรณ์กำรออกก ำลัง
กำยและกีฬำ

 - เพ่ือให้ประชำชนสนใจใน
กำร ออกก ำลังกำย/เล่น
กีฬำเพ่ิมข้ึน

 - สนับสนุนอุปกรณ์กำรออก
ก ำลังกำย  และกีฬำ ต. จรเข้
เผือก ปีละ 1 คร้ัง

300,000        300,000        300,000        300,000        300,000         ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

 - ประชำชนมีสุขภำพ
ท่ีแข็งแรง

ส ำนักปลัด

รวม 3 โครงการ - - 300,000       300,000       1,900,000     1,900,000     1,900,000     - - -

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

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคม
      3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ


