
๑ 

 

ส่วนที่  ๑ 

บทน ำ 

๑. เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไปแล้ว  
นั้น 

 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเพ่ิมขึ้น  ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้นจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2565) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึง
ต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 
เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการ
สาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบลจรเข้เผือก และต าบลหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
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๓. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)พ.ศ.
2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

(1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว “ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือกได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 )                    
พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พร้อมทั้งแจ้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก
ทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)  ต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิน่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเต้ีย จังหวัดกำญจนบุรี 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
  แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรี 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

- 

  

- 

 

 

- 

 

 - 

 

 

29 

 

6 

 

 

15,000,000 

 

3,735,000 

 

 

29 

 

6 

 

 

15,000,000 

 

3,735,000 

 

 

29 

 

6 

 

 

15,000,000 

 

3,735,000 

 

 

29 

 

6 

 

 

15,000,000 

 

3,735,000 

 

 

116 

 

24 

 

 

60,000,000 

 

14,940,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและการ
บริหารจดัการทีด่ ี
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

500,000 

 

 

 

1 

 

 

 

500,000 

 

 

 

1 

 

 

 

500,000 

 

 

 

1 

 

 

 

500,000 

 

 

 

4 

 

 

 

500,000 

 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.07) 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเต้ีย จังหวัดกำญจนบุรี 
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(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

1 โครงการขยายไหล่ทาง 
ถนนคอนกรีตสาย 
หนองปลาหมอ –  
บ้านหนองกะเหรี่ยง 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ขยายไหล่ทางถนน 
คอนกรีตข้างละ 1.50 
เมตร ยาว 450 เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ที่มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 สายบ้าน 
นายกล้า เปรมปรีย์ –  
บ้านนายชาญ พรหมทัตย์ 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 250 
เมตร พร้อม 
ไหล่ทางข้างละ  0.50
เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ที่มีมาตรฐานใช้
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

3 โครงการก่อสร้างฝาย 
กักเก็บน้ าบริเวณบ้านนาย 
เขมราช  นกทอง  - 
นายเสนาะ  แตงสาท  
พื้นที่ติดต่อระหว่าง 
หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 9  
ต.จรเข้เผือก 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีแหล่งกักเก็บ
น้ าส าหรับ
อุปโภคและน้ า
เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝาย 
กักเก็บน้ าบริเวณ 
บ้านนายเขมราช   
นกทอง  -นายเสนาะ  
แตงสาท พื้นทีต่ิดต่อ  
ระหว่างหมู่ที่ 5 –  
หมู่ที่ 9 ต.จรเข้เผือก 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

ประชาชน 
มีแหล่งน้ าส าหรับ 
อุปโภคและการ 
เกษตรเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

4 โครงการก่อสร้างท่อบล็อก 
ข้ามถนนบริเวณบ้าน 
นายสุวรรณ บรรเทา  
ซอยพุเตย หมู่ที่ 5 
ต าบลจรเข้เผือก 

เพื่อให้
ประชาชนมี
เส้นทางส าหรับ
ข้ามถนนเพื่อใช้
สัญจรและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
และเพื่อการ
ระบายน้ า 

ก่อสร้างท่อบล็อก 
ข้ามถนนบริเวณบ้าน 
นายสุวรรณ บรรเทา  
ซอยหุบพระ หมู่ที่ 5 
ต าบลจรเข้เผือก 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
เส้นทางส าหรับ
ข้ามถนนเพื่อใช้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและการ
ระบายน้ าทีด่ ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและการ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

(แบบ ผ.01) 



๘ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

5 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 
บ้านท่าเสด็จ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 
บ้านจรเข้เผือก 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 



๙ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

7 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้านท่าโป่ง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับระชาชน
ในการสัญจรไป 
– มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 
บ้านท่ามะไฟ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการสัญจรไป 
– มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 4บ้านท่ามะไฟ 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



๑๐ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

9 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที ่5 บ้านไทรทอง 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 6บ้านหนองโสน 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๑ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

11 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 7 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 7 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 8 
บ้านหนองกวาง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 8  
บ้านหนองกวาง 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๒ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

13 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 9 
บ้านเนินสวรรค์ 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 9 
บ้านเนินสวรรค์ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๓ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

15 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 11 
บ้านสวนง้ิวพัฒนา 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 11 
บ้านสวนง้ิวพัฒนา 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 12 
บ้านหินสีพัฒนา 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับ
ประชาชนใน
การสญัจรไป – 
มาและการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงหินคลุกภายใน 
หมู่ที่ 12 
บ้านหินสีพัฒนา 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๔ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

 งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

17 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 1 
บ้านท่าเสด็จ 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 1 
บ้านท่าเสดจ็ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 2 
บ้านจรเข้เผือก 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 2 
บ้านจรเข้เผือก 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๕ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

 งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

19 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 3 
บ้านท่าโป่ง 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 3 
บ้านท่าโป่ง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม 
ถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 4 
บ้านท่ามะไฟ 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 4 
บ้านท่ามะไฟ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๖ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

 งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

21 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 5 
บ้านไทรทอง 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 5 
บ้านไทรทอง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

22 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 6 
บ้านหนองโสน 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 6 
บ้านหนองโสน 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๗ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

 งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

23 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 7 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 7 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

24 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 8 
บ้านหนองกวาง 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 8 
บ้านหนองกวาง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๘ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

 งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

25 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 9 
บ้านเนินสวรรค์ 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 9 
บ้านเนินสวรรค ์

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

26 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 10 
บ้านทุ่งทองพัฒนา 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 



๑๙ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

 งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

27 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 11 
บ้านสวนง้ิวพัฒนา 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 11 
บ้านสวนง้ิวพัฒนา 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการจ้างเหมา 
ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงลูกรังภายในหมู่ที่ 12 
บ้านหินสีพัฒนา 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนน 
โดยการลงลูกรัง 
ภายในหมู่ที่ 12 
บ้านหินสีพัฒนา 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 



๒๐ 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

 งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 หมู่ที ่3 สายทางเข้า 
หมู่บ้านเกาะจันทร์ 
(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
 หมู่ที ่3 สายทางเข้า 
หมู่บ้านเกาะจันทร์ 
(ต่อจากถนน 
คอนกรีตเดิม)  
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน
ใช้สัญจรและ
การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร ไป- มา 
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

1 โครงการติดตั้ง 
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้า 
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
ม.10 
 

เพื่อป้องกัน
อันตรายให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจรไป – มา
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณหน้า 
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
ม.10 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนนและในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

2 จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อสูบน้ า
การเกษตรให้กับ
เกษตรกร 

มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด  
5 แรงม้า 3 เฟส 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีน้ า
เพื่อใช้ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
ผลผลติทาง
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 



๒๒ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

3 จัดซื้อรถแทร็คเตอร์ 
 

เพื่อท าความ
สะอาดแท็งค์
น้ าประปาท่ีใช้
แจกจ่ายให้
ประชาชนใน
ต าบลจรเข้เผือก 

รถแทร็คเตอร์ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
 

- 235,000 500,000 235,000 235,000 ประชาชนใน
ต าบลจรเข้เผือก
มีน้ าในการ
อุปโภค บริโภค
ที่สะอาด 
 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค – 
บริโภคทีส่ะอาด 
 

กองช่าง 

4 จัดซื้อไดโว่สูบน้ า เพื่อท าความ
สะอาดแท็งค์
น้ าประปาท่ีใช้
แจกจ่ายให้
ประชาชนใน
ต าบลจรเข้เผือก 

ไดโว่สูบน้ า - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
ต าบลจรเข้เผือก
มีน้ าในการ
อุปโภค บริโภค
ที่สะอาด 
 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค – 
บริโภคทีส่ะอาด 
 

กองช่าง 

 

 



๒๓ 

 

(แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน  
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

5 จัดซื้อรถเคนพร้อมกระเช้า 
ซ่อมไฟฟ้า 
 

เพื่อซ่อมไฟฟ้า 
สาธารณะภายใน
ต าบลจรเข้เผือก 

รถเคนพร้อมกระเช้า 
ซ่อมไฟฟ้า 
 

- 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนนและในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
และในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

6 จัดซื้อกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ส าหรับ
สถานีสูบน้ าของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
จรเข้เผือก 

กล้องวงจรปิด  - 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานีสูบน้ ามี
ความปลอดภัย
จากการก่อเหตุ
อาชญากรรม 

สถานีสูบน้ ามี
ความปลอดภัย
จากการก่อเหตุ
อาชญากรรม 

 

 

 



๒๔ 

 

 (แบบ ผ.01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที ่1)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจรเข้เผือก อ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย จังหวัดกำญจนบุรึ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้ำงสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเมือง กำรปกครองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
ที่รบัผดิชอบ ๒๕61 

(บำท) 
๒๕62 
(บำท) 

๒๕63 
(บำท) 

๒๕64 
(บำท) 

๒๕65 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร 
ที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลจรเข้เผือก 
 

เพื่อปรับปรุงอาคาร 
ที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
จรเข้เผือก 

ปรับปรุงอาคาร 
ที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
จรเข้เผือก 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารที่ท าการ 
อยู่ในสภาพท่ีด ี
มั่นคง แข็งแรง 
 

อาคารที่ท าการ 
อยู่ในสภาพท่ีด ี
มั่นคง แข็งแรง 
ไม่มีน้ ารั่วไหล 
และมีความ
ปลอดภัย
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ส านักปลดั 

 


