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

1 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ด่ืม
นมเพ่ือสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - อุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ใน ต. จรเข้เผือก 3 
ศูนย์

300,000       300,000       300,000         300,000         300,000          ร้อยละ 80 ของเด็ก
เล็กมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ส านักปลัด

2 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนในต าบล

 - เพ่ือให้นักเรียนได้ด่ืม
เพ่ือสุขภาพ

 - อุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่โรงเรียนในต าบล 
 11 โรงเรียน

1,200,000    1,200,000    2,500,000       2,500,000       2,500,000        ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - นักเรียนมีสุขภาพ
ร่ายการแข็งแรง

ส านักปลัด

3 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือให้เด็กในศูนย์ได้
รับอาหารท่ีครบ 5 หมู่

 - อุดหนุนอาหารกลางวัน
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน 
ต. จรเข้เผือก 3 ศูนย์

300,000       300,000       500,000         500,000         500,000          ร้อยละ 80 ของเด็ก
เล็กมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่ายการแข็งแรง

ส านักปลัด

4 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนภายในต าบล

 - เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารครบ  5  หมู่

 - อุดหนุนอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียนภายในต าบล 
11 โรงเรียน

1,200,000    1,200,000    5,000,000       5,000,000       5,000,000        ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - นักเรียนมีสุขภาพ
ร่ายการแข็งแรง

ส านักปลัด

5 อุดหนุนจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน
แก่โรงเรียนในต าบล

 - เพ่ือให้นักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนท่ีเพียงพอ

 - อุดหนุนจัดซ้ืออุปกรณ์
การเรียนแก่ โรงเรียนใน
ต าบล 11 โรงเรียน

300,000       300,000       300,000         300,000         300,000          ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนเพียงพอต่อความ
ต้องการ

 - มีอุปกรณ์การเรียน
เพียงพอต่อความต้อง
การ

ส านักปลัด

6 อุดหนุนจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือให้เด็กในศูนย์มี
อุปกรณ์การเรียนท่ีเพียง
พอ

 - อุดหนุนจัดซ้ืออุปกรณ์
การเรียนแก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ใน ต. จรเข้เผือก 
3 ศูนย์

300,000       300,000       300,000         300,000         300,000          ร้อยละ 80 ของเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์การเรียน
เพียงพอต่อความต้อง
การ

 - มีอุปกรณ์การเรียน
เพียงพอต่อความต้อง
การ

ส านักปลัด

7 จัดหาส่ือการเรียนการสอนแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือเด็กในศูนย์มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเพียงพอ
และทันสมัย

 - จัดหาส่ือการเรียนการ
สอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต. จรเข้เผือก 3 ศูนย์

100,000       100,000       100,000         100,000         100,000          ร้อยละ 80 ของเด็ก
เล็กมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

 - เด็กเล็กมีทักษะ
และพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

รวม 7 โครงการ - - 3,700,000    3,700,000    9,000,000      9,000,000      9,000,000      - - -

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

   4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
      4.1 แผนงานการศึกษา (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 อุดหนุนค่าหนังสือเรียนแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือให้เด็กในศูนย์ฯมี
หนังสือเรียนท่ีเพียงพอ

 - อุดหนุนหนังสือเรียนแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน 
ต. จรเข้เผือก 3 ศูนย์

300,000       300,000       300,000         300,000         300,000          ร้อยละ 80 ของเด็ก
มีหนังสือเรียนเพียง
พอต่อความต้องการ

 - เด็กเล็กมีหนังสือ
เรียนเพียงพอต่อความ
ต้องการ

ส านักปลัด

9 อุดหนุนจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือให้เด็กในศูนย์ฯ มี
เคร่ืองแบบนักเรียนเพียง
พอต่อความต้องการ

 - อุดหนุนจัดซ้ือเคร่ือง
แบบนักเรียนแก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน ต. จรเข้
เผือก 3 ศูนย์

300,000       300,000       300,000         300,000         300,000          ร้อยละ 80 ของเด็ก
เล็กมีเคร่ืองแบบ
นักเรียนเพียงพอต่อ
ความต้องการ

 - เด็กเล็กมีเคร่ืองแบบ
นักเรียนเพียงพอต่อ
ความต้องการ

ส านักปลัด

10 จัดหาวัสดุการศึกษาแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 - เพ่ือเด็กในศูนย์มีวัสดุ
การศึกษาท่ีเพียงพอ

 - จัดหาวัสดุการศึกษาแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต. 
จรเข้เผือก 3 ศูนย์

30,000         30,000         30,000            30,000            30,000             ร้อยละ 80 ของเด็ก
เล็กมีวัสดุการศึกษาท่ี
เพียงพอ

 - เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆ 
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

11 จัดหาเคร่ืองแต่งกาย วัสดุการ
ศึกษาและทุนการศึกษาแก่
นักเรียนท่ียากจน

 - เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ยากจนในด้านการศึกษา

 -จัดหาเคร่ืองแต่งกายวัสดุ
การศึกษาและทุน
การศึกษาแก่นักเรียนท่ี
ยากจนใน ต. จรเข้เผือก 
11 โรงเรียน

300,000       300,000       300,000         300,000         300,000          ร้อยละ 80 ของเด็ก
ยากจนได้รับการช่วย
เหลือด้านการศึกษา

 - เด็กยากจนได้รับ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

12 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  - เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ของประชาชนในต าบล

 - ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ

- - 100,000         100,000         100,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้
ได้รับการศึกษามากข้ึน

 - ประชาชนได้รับ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

13 ส่งเสริมการศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียน

 - เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 - ส่งเสริมการศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนใน 
ต. จรเข้เผือก 11 โรงเรียน

- - 100,000         100,000         100,000          ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

 - นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

ส านักปลัด

14 จัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้แก่
โรงเรียนเพ่ือเสริมทักษะเด็ก

 - เพ่ือเสริมทักษะของ
นักเรียน

 - จัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นให้แก่ รร. เพ่ือเสริม
ทักษะเด็ก 11 โรงเรียน

- - 300,000         300,000         300,000          ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีทักษะ 
ความรู้มากข้ึน

 - นักเรียนมีสนามเด็ก
เล่นท่ีปลอดภัย และ
เสริมทักษะ ความรู้
มากข้ึน

ส านักปลัด

15 จัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.จรเข้
เผือก

 - เพ่ือให้เด็กเล็กมีเคร่ือง
เล่นท่ีเพียงพอ

 - จัดซ้ืออุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.จรเข้เผือก

 -  - 300,000         300,000         300,000          ร้อยละ 80 ของเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นเพียงพอต่อ
ความต้องการ

 - เด็กเล็กมีอุปกรณ์
สนามเด็กเล่นเพียงพอ
ต่อความต้องการ

ส านักปลัด

รวม 8 โครงการ - - 930,000      930,000      1,730,000      1,730,000      1,730,000      - - -

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
   4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
      4.1 แผนงานการศึกษา (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 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
ภายในต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้นักเรียนมี
อุปกรณ์กีฬาส าหรับใช้ใน
การเล่นกีฬา

 - จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้กับ
โรงเรียนภายในต าบลจรเข้
เผือก

 -  - 100,000         100,000         100,000          ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีมีอุปกรณ์
กีฬาเพียงพอต่อความ
ต้องการ

 - มีอุปกรณ์กีฬาเพียง
พอต่อความต้องการ

ส านักปลัด

17 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ของนักเรียนภายใน ต.จรเข้เผือก

 - เพ่ือให้นักเรียนสนใจใน
การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน

 - สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเพ่ือสุขภาพ  
ต.จรเข้เผือก

100,000       100,000       100,000         100,000         100,000          ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง

 - นักเรียนเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

18 สนับสนุนเงินงบประมาณ 
จ้างครู ให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก

 - เพ่ือให้คุณครูเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน

 - ขอสนับสนุนเงินงบ
ประมาณ จ้างครู ให้กับ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก จ านวน 11 แห่ง

 -  - 200,000         200,000         200,000          ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้เพ่ิม
มากข้ึน

 - นักเรียนมีความรู้
เพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

19 โครงการก่อสร้างห้องน้ าของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี
ห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ

 - ก่อสร้างห้องน้ าของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก จ านวน 11 แห่ง

 -  - 500,000         500,000         500,000           ก่อสร้างห้องน้ าของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก 
จ านวน 11 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
ห้องน้ าถูกสุขลักษณะ

ส านักปลัด

20 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี
อาคารเรียนเพียงพอต่อการ
ใช้งาน

 - ก่อสร้างอาคารเรียนของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก จ านวน 11 แห่ง

 -  - 10,000,000     10,000,000     10,000,000      ก่อสร้างอาคารเรียน
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก 
จ านวน 11 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
อาคารเรียนเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ส านักปลัด

21 โครงการปรับปรุงห้องน้ าของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก จ านวน 11 แห่ง

 - ปรับปรุงห้องน้ าโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้เผือก

 -  - 200,000         200,000         200,000          ปรับปรุงห้องน้ าของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก 
จ านวน 11 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมี
ห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ

ส านักปลัด

รวม 6 โครงการ - - 100,000      100,000      11,100,000    11,100,000    11,100,000    - - -

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
   4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
      4.1 แผนงานการศึกษา (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 โครงการปรับปรุงห้องประชุมของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี
สถานท่ีจัดการประชุมและ
จัดกิจกรรมร่วมกัน

 - ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก จ านวน 11 แห่ง

 -  - 500,000         500,000         500,000          ครูและนักเรียนมี
สถานท่ีจัดการประชุม
และจัดกิจกรรมร่วม
กัน จ านวน  11 แห่ง

ครูและนักเรียนมี
สถานท่ี
จัดการประชุมและจัด
กิจกรรมร่วมกัน

ส านักปลัด

23 โครงการปรับปรุงห้องสมุดของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี
ห้องสมุดเพ่ือใช้ใน
การศึกษาหาความรู้

 - ปรับปรุงห้องสมุดของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก จ านวน 11 แห่ง

 -  - 500,000         500,000         500,000           ปรับปรุงห้องสมุด
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก 
จ านวน 11 แห่ง

 - ครูและนักเรียนมีห้อง
สมุดเพ่ือใช้ในการศึกษา
หาความรู้

ส านักปลัด

24 โครงการปรับปรุงห้องน้ าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้เผือก จ านวน 3 แห่ง

 - ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก

 -  - 200,000         200,000         200,000          ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก 
จ านวน 3 แห่ง

 - ครูและเด็กเล็กมี
ห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ

ส านักปลัด

25 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก

 - เพ่ือให้ครูและเด็กเล็กมี
อาคารเรียนเพียงพอต่อการ
ใช้งาน

 - ปรับปรุงอาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก จ านวน 3
 แห่ง

 -  - 10,000,000     10,000,000     10,000,000      ปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้เผือก
จ านวน 3 แห่ง

 - ครูและเด็กเล็กมี
อาคารเรียนเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ส านักปลัด

26 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของ
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ

 - เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี
อาคารเรียนเพียงพอต่อการ
ใช้งาน

 - ก่อสร้างอาคารเรียน
ของของโรงเรียนบ้านท่า
มะไฟ

 -  - 10,000,000     10,000,000     10,000,000      ก่อสร้างอาคารเรียน
ของโรงเรียนบ้านท่า
มะไฟ

 - ครูและนักเรียนมี
อาคารเรียนเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ส านักปลัด

27 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโป่ง

 - เพ่ือให้เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล่น

 - ก่อสร้างหลังคาสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าโป่ง

 -  - 200,000         200,000         200,000          ก่อสร้างหลังคาสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าโป่ง

 - เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล่น

ส านักปลัด

28 โครงการล้อมร้ัวอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าโป่ง

 - เพ่ือให้เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย

 - ล้อมร้ัวอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าโป่ง

 -  - 200,000         200,000         200,000          ล้อมร้ัวอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
โป่ง

 - เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

รวม 7 โครงการ - - -              -              21,600,000    21,600,000    21,600,000    - - -

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
   4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
      4.1 แผนงานการศึกษา (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 ติดต้ังกล้องปิด CCTV ภายใน
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบลจรเข้
เผือก

 - เพ่ือให้ครูและนักเรียน
เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV ภายในโรงเรียนใน
เขตต าบลจรเข้เผือก 
จ านวน 11 แห่ง

 -  - 5,500,000       5,500,000       5,500,000        ครูและนักเรียน 
จ านวน 11 โรงเรียน 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน

 - ครูและนักเรียนมี
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

30 ติดต้ังกล้องปิด CCTV ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือให้ครูและเด็กเล็ก
เกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก จ านวน 3 แห่ง

 -  - 5,500,000       5,500,000       5,500,000        ครูและเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง มี
ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สิน

 - ครูและเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - - -              -              11,000,000    11,000,000    11,000,000    - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคม
   4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
      4.1 แผนงานการศึกษา (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

1 โครงการสนับสนุนงานของอ าเภอ
และจังหวัด เช่น งานวันแม่
แห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติงาน
รดน้ าด าหัว งานอ่ืน ๆ

 - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมงาน
วันส าคัญต่างๆของ
ชาติ

 - โครงการสนับสนุนงาน
ของอ าเภอ และจังหวัด

200,000       200,000       200,000         200,000         200,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีการเข้า
ร่วมงานกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ

 - ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ส านักปลัด

2 สนับสนุนโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินแก่
เยาวชนและประชาชนในต าบล 
เช่น งานสงกรานต์ งานลอย
กระทง งานเข้าพรรษางาน
ประเพณีอ่ืน ๆ

 - เพ่ือให้มีการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถ่ิน

 - สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ินแก่ 
เยาวชนและประชาชนใน
ต าบล

400,000       400,000       400,000         400,000         400,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีการสืบ
สานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถ่ินมากข้ึน

 - วัฒนธรรมประเพณี
มีการสืบสานต่อไป

ส านักปลัด

3 จัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม
พระเกียรติการด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมา
จากพระราชด าริ

 - เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรม
และโครงการเฉลิมพระ
เกียรติการด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมา
จากพระราชด าริ

 - จัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ
การด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

- - 100,000         100,000         100,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีการเข้า
ร่วมกิจกรรม และ
สืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราช-
ด าริ

 - ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและสืบสาน
โครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชด าริ

ส านักปลัด

4 อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรีในการ
จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จังหวัด
กาญจนบุรี

 - เพ่ืออุดหนุนจังหวัด
กาญจนบุรีในการจัด
กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี จังหวัด
กาญจนบุรี

 - อุดหนุนจังหวัด
กาญจนบุรีในการจัด
กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี จังหวัด
กาญจนบุรี

- - 5,000              5,000              5,000               ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬา
มากข้ึน

 - ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมกับการแข่งขัน
กีฬามากข้ึน

ส านักปลัด

5 อุดหนุนอ าเภอด่านมะขามเต้ียใน
การจัดกิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จังหวัด
กาญจนบุรี

 - เพ่ืออุดหนุนอ าเภอด่าน
มะขามเต้ียในการจัด
กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี จังหวัด
กาญจนบุรี

 - อุดหนุนอ าเภอด่าน
มะขามเต้ียในการจัด
กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี จังหวัด
กาญจนบุรี

- - 10,000            10,000            10,000             ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬา
มากข้ึน

 - ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมกับการแข่งขัน
กีฬามากข้ึน

ส านักปลัด

รวม 5 โครงการ - - 600,000      600,000      715,000         715,000         715,000         - - -

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
   4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
      4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (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

6 จัดกิจกรรมและโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.

 - เพ่ือให้มีการจัด
กิจกรรมและโครงการจิต
อาสาพระราชทาน 904
วปร.

 - จัดกิจกรรมและ
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904
วปร.

- - 500,000         500,000         500,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีการเข้า
ร่วมกิจกรรม และ
สืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราช-
ด าริ

 - ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและสืบสาน
โครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชด าริ

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - - -              -              500,000         500,000         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
   4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
      4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ


