
บญัชโีครงการทีข่อแกไ้ขในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ  
ครัง้ที่ 3/2564 อ าเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบรุี 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายซับตัวหนอน หมู่ที่ 1 
บ้านโป่งกระทิงบน ต.บา้นบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร  ยาว 300 เมตร                 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม. 

900,000 
อบต.บ้านบึง 

- 
 

- - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

*2 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
- สายพลุกูไก ่หมูท่ี ่1  
บา้นโปง่กระทงิบน (ชว่งที ่2) 
ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 445 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
2,670 ตร.ม. 

- 
 

- - - 1,600,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 90 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สญัจร 

กองชา่ง 

*3 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็   
- เสน้หลังโรงเรยีนบา้นโปง่
กระทงิบน - ตดิชดุ ชป.3  
หมูท่ี ่1 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา  
จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 255 เมตรรวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
1,530 ตร.ม. 

- - - - 850,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 90 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สญัจร 

กองชา่ง 

4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบ้านกลางหมู่กระเหรีย่ง 
หมู่ที่ 2 บา้นโป่งกระทิงล่าง  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 355 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,130 ตร.ม. 

- 1,300,000 
อบต.บ้านบึง 

- - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

 

64 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*5 โครงการปรบัปรุงผวิจราจรลาด
ยางแอสฟลัสต์กิคอนกรตี เปน็
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
- สายบา้นกลางหมูก่ะเหรีย่ง 
หมูท่ี ่2 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา                
จ.ราชบรุ ี 

เพือ่ความสะดวก
ในการสญัจรไป
มาของประชาชน 

ปรบัปรุงผวิจราจรลาดยาง
แอสฟลัสต์กิคอนกรตี กวา้ง 
6 เมตร  ยาว 995 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ย
กวา่ 5,970 ตร.ม. 

- - - - 3,200,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายร่องเจริญ 5 หมู่ที ่3   
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา  จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร  ยาว 500 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,500 ตร.ม. 

- - - 1,500,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายหลังวัดหว้ยสวนพลู  
หมู่ที่ 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา  
จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 430 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,580 ตร.ม. 

- - 1,500,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบ้านหลังเขา  หมู่ที ่3 
บ้านร่องเจริญ  ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร  ยาว 415 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,075 ตร.ม. 

- - - 1,300,000 
อบต.บ้านบึง 

- 
 

ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

65 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม 
- สายบ้านร่องเจริญ เช่ือม 
อ่างเก็บน้ าท่าเคยลา่ง หมู่ที่ 3 
บ้านร่องเจริญ ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 300 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,800 ตร.ม. 

- 1,026,000 
อบต.บ้านบึง 

- - - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม  
- สายบ้านร่องเจริญ เช่ือม 
อ่างเก็บน้ า (ชว่งที่ 2) หมู่ที่ 3 
บ้านร่องเจริญ ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร ยาว 355 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,130 ตร.ม. 

- - 1,200,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายโรงเรียนบ้านร่องเจริญ 
หมู่ที่ 3  เช่ือมต่อ หมู่ที ่6                
(ระยะ 2)  ต.บ้านบึง                     
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 375 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,250 ตร.ม. 

- - 1,300,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

*12 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สายบา้นดงยาง หมูท่ี ่4 
บา้นพนุ้ ารอ้น ต.บา้นบงึ             
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 5 
เมตร  ยาว 1,500 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ย
กวา่ 7,500 ตร.ม. 

- - - 2,100,000 
อบต.บา้นบงึ 

2,100,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*13 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สาย 11 สามบญุชืน่             
หมูท่ี ่5 บา้นพบุอนบน                 
ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร           
รวมพืน้ทีผ่วิจราจรไม ่          
นอ้ยกวา่ 1,000 ตร.ม. 

- 600,000 
อบต.บา้นบงึ 

- - 600,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

*14 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็  
- สายศาลเจา้โปง่ใหญ ่ หมูท่ี ่
5 บา้นพบุอนบน ต.บา้นบงึ  
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจร   ไมน่อ้ย
กวา่ 6,000 ตร.ม. 

- - - 1,650,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,650,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

*15 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็  
- สายศาลเจา้โปง่ใหญ ่               
(ชว่งที ่2) หมูท่ี ่5  
บา้นพบุอนบน ต.บา้นบงึ  
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็  กวา้ง 
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจร  ไมน่อ้ย
กวา่ 6,000 ตร.ม. 

- - - - 3,300,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

*16 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็               
- สายไรย่งัพระเดช                     
ซอยยงัพระเดช หมูท่ี ่5         
บา้นพบุอนบน ต.บา้นบงึ  
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตร รวมพืน้ทีผ่วิ
จราจร  ไมน่อ้ยกวา่ 7,200 
ตร.ม. 

- - - - 3,900,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบ้านดอนมะกอก 1  
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร  ยาว 200 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 

- - 590,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

*18 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สายพตุะเคยีน 1 หมูท่ี ่7 
บา้นพตุะเคยีน ต.บา้นบงึ  
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 550 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
3,300          ตร.ม. 

- - - - 1,900,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

19 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายพุเค้าแมว หมู่ที ่7            
บ้านพุตะเคียน ต.บา้นบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 
เมตร  ยาว 555 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,220  ตร.ม. 

- - 1,400,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายปราถนา หมู่ที ่8    
บ้านห้วยน้ าใส ต.บา้นบึง         
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 550 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,300 ตร.ม. 

- - 1,900,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*21 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็  
- สายบา้นหว้ยน้ าใส  หมูท่ี ่8  
ต.บา้นบงึ เชือ่มตอ่ บา้นใหม่
พฒันา  หมูท่ี ่4  ต.บา้นคา       
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 500 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
3,000 ตร.ม.  

- - - - 1,650,000 
อบต.บา้นบงึ 

 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

22 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบ้านดงคา หมู่ที ่9  
บ้านดงคา ต.บ้านบึง อ.บา้น
คา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 1,850 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 11,100 ตร.ม. 

- - 6,500,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

*23 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สายบา้นหว้ยมะกรดู เชือ่ม 
สปก. หมูท่ี ่10  
บา้นหว้ยมะกรดู ต.บา้นบงึ                   
อ.บา้นคา จ.ราชบุร ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 5 
เมตร  ยาว 450 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
2,250 ตร.ม. 

- - - - 1,300,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ยกระดับ  
– สาย สปก. เช่ือมต่อ              
บ้านหนองตาแว่น หมู่ที่ 10 
บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง            
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
ยาว 650 เมตร กวา้ง 6 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,900  ตร.ม. 

2,340,000 
อบต.บ้านบึง 

- - - - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*25 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็  
– สายบา้นหว้ยมะกรดู 
 หมูท่ี ่10 ต.บา้นบงึ            
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ ยาว 
1,590 เมตร กวา้ง 6 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ย
กวา่ 9,540  ตร.ม. 

- - 1,800,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,800,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,700,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

26 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
– สายวัดป่าพบุอน เช่ือมตอ่ 
รบ 4023 หมู่ที ่11 บ้านพุ
บอนล่าง ต.บ้านบึง            
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
650 เมตร กวา้ง 6 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,900  ตร.ม. 

- - - 2,340,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
– ซอยเจริญสุข เช่ือมต่อ 
สปก. หมู่ที่ 12 บา้นโป่ง
กระทิงกลาง ต.บ้านบึง            
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
650 เมตร กวา้ง 6 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,900  ตร.ม. 

- - - 1,170,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- บ้านพุหิน เช่ือมอ่างเก็บน้ า
หนองปลาไหล หมู่ที ่13   
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 600 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร   
ไม่น้อยกวา่ 3,600 ตร.ม. 

- - - 2,000,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 

70 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายทิวทอง  หมู่ที่ 14  
บ้านพุบอนกลาง ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไม่น้อย
กว่า 12,000 ตร.ม. 

- - 6,600,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

*30 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สายอยูส่บาย  หมูท่ี ่14  
บา้นพบุอนกลาง ต.บา้นบงึ           
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 650 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
3,900 ตร.ม. 

- - - - 2,340,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

31 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต – สายหุบมะกรูด  
หมู่ที่ 14 บา้นพุบอนกลาง  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 850 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไม่
น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. 

- - - 3,000,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม   
- สายหุบมะกรูด  หมู่ที่ 14 
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้ าและป้องกัน
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 x 3 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร 

- - - 500,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขัง
ของน้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



บญัชโีครงการทีข่อแกไ้ขในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ  
ครัง้ที่ 2/2564 อ าเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบรุี 

อนมุตัเิมือ่วนัที่  5  ตลุาคม  2563 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    *1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (แผนงานเดมิ) 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*37 โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอด
เหลีย่ม ในเขตต าบล          
บา้นบงึ 

เพือ่ประโยชนใ์นการสญัจร
ของประชาชน 

จ านวน 14 หมูบ่า้น 650,000 
อบต.บา้นบงึ 

650,000 
อบต.บา้นบงึ 

650,000 
อบต.บา้นบงึ 

650,000 
อบต.บา้นบงึ 

650,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
ไดร้บัประโยชนจ์าก
การกอ่สรา้งทอ่
ลอดเหลีย่ม 

ประชาชน 14 
หมูบ่า้นได้รบั
ประโยชนแ์ละ
ความสะดวก 

กองชา่ง 

38 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายเหมืองปะติ  
หมู่ที่ 14 ต.บา้นบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อลดการท่วมขังของน้ า
และป้องกันน้ าทว่ม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 
x 3 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขังของ
น้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายหุบมะกรูด  
หมู่ที่ 14 ต.บา้นบึง 
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อลดการท่วมขังของน้ า
และป้องกันน้ าทว่ม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 
x 3 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขังของ
น้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
1 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที่ 1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    1.2  แผนงานการพาณชิย ์(แผนงานเดมิ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*1 โครงการขยายเขตประปา
ต าบลบา้นบงึ 

เพือ่ใหป้ระชาชนได้
มนี้ าอปุโภคบรโิภค 
อยา่งเพยีงพอ 

ครอบคลมุพืน้ทีข่าดแคลน
น้ าประปา 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช ้

ประชาชน 14 
หมูบ่า้นมนี้ าใช้
ในการอปุโภค
อยา่งพอเพยีง 

กองชา่ง 

*2 โครงการปรบัปรุงซอ่มแซม 
ระบบประปาต าบลบา้นบงึ 

เพือ่ใหร้ะบบประปา
มปีระสทิธภิาพ 
สามารถใชป้ระโยชน์
ได ้

จ านวน 14 หมูบ่า้น 1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
ไดร้บัประโยชน์
จากการ
ซอ่มแซมระบบ
ประปา 

ประชาชน 14 
หมูบ่า้นมนี้ าใช้
ในการอปุโภค
อยา่งพอเพยีง 

กองชา่ง 

3 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ในเขตต าบล          
บ้านบึง 

เพื่อประโยชน์ในการ
สัญจรของประชาชน 

จ านวน 14 หมูบ่้าน 650,000 
อบต.บ้านบึง 

650,000 
อบต.บ้านบึง 

650,000 
อบต.บ้านบึง 

650,000 
อบต.บ้านบึง 

650,000 
อบต.บ้านบึง 

ร้อยละ 95 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม 

ประชาชน 14 
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน์และ
ความสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายเหมืองปะติ  
หมู่ที่ 14 ต.บา้นบึง อ.บ้านคา 
จ.ราชบุร ี

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้ าและป้องกัน
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 x 3 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขัง
ของน้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายหุบมะกรูด  
หมู่ที่ 14 ต.บา้นบึง อ.บ้านคา 
จ.ราชบุร ี

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้ าและป้องกัน
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 x 3 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขัง
ของน้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    1.2  แผนงานการพาณชิย ์(แผนงานเดมิ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ระบบ
ประปา 

เพือ่ใหร้ะบบ
ประปามี
กระแสไฟฟา้
เพยีงพอในการผลิต
ประปา 

อดุหนนุการไฟฟา้ภมูภิาค
สวนผึ้ง 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 มี
น้ าประปาใช้
ตามปกต ิ

ระบบประปา
สามารถผลิต
ประปาได้เตม็
ก าลงั 

กองชา่ง 

7 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ า
ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

สร้างหอถังเก็บน้ าประปา - - - 300,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช ้

ประชาชน  
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ า
ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 12  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

สร้างหอถังเก็บน้ าประปา - - - 300,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช ้

ประชาชน  
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  โนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    1.3  แผนงานการเกษตร (แผนงานเดมิ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกึ่ง
ถาวร 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าในการ
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน 8 จุด - 5,000,000 
อบต.บ้านบึง 

5,000,000 
อบต.บ้านบึง 

5,000,000 
อบต.บ้านบึง 

5,000,000 
อบต.บ้านบึง 

ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ า อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายเก็บกัก
น้ า หมู่ที่ 6 บา้นห้วยสวนพลู 
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

- เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 
- เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ าตาม
แบบที่อบต.ก าหนด 

- - - 700,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก ล าห้วย 
แหล่งน้ า และสระสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าในการ
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน 14 หมูบ่้าน จ านวน 
3 กม./ป ี

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ า อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

*4 โครงการขยายเขตทอ่สง่
น้ าประปาหมูบ่า้น              
หมูท่ี ่5 บา้นพบุอนบน               
ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
แหลง่น้ าในการ
อปุโภค – บรโิภค 
และเพือ่ใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน 1 แหง่ - - - - 750,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ า อปุโภค 
บรโิภค 

ประชาชนมนี้ า
ในการอปุโภค
และการเกษตร 

กองชา่ง 
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บญัชโีครงการทีข่อแกไ้ขในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ  
ครัง้ที่ 3/2564 อ าเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบรุี 

อนมุตัเิมือ่วนัที่   5  กรกฎาคม  2564 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเที่ยว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม่)   
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายซับตัวหนอน หมู่ที่ 1 
บ้านโป่งกระทิงบน ต.บา้นบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร  ยาว 300 เมตร                 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม. 

900,000 
อบต.บ้านบึง 

- 
 

- - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

*2 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
- สายพลุกูไก ่หมูท่ี ่1  
บา้นโปง่กระทงิบน (ชว่งที ่2) 
ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 445 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
2,670 ตร.ม. 

- 
 

- - - 1,600,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 90 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สญัจร 

กองชา่ง 

*3 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็   
- เสน้หลังโรงเรยีนบา้นโปง่
กระทงิบน - ตดิชดุ ชป.3  
หมูท่ี ่1 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา  
จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 255 เมตรรวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
1,530 ตร.ม. 

- - - - 850,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 90 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สญัจร 

กองชา่ง 

4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบ้านกลางหมู่กระเหรีย่ง 
หมู่ที่ 2 บา้นโป่งกระทิงล่าง  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 355 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,130 ตร.ม. 

- 1,300,000 
อบต.บ้านบึง 

- - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบึงที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่   
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*5 โครงการปรบัปรุงผวิจราจรลาด
ยางแอสฟลัสต์กิคอนกรตี เปน็
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
- สายบา้นกลางหมูก่ะเหรีย่ง 
หมูท่ี ่2 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา                
จ.ราชบรุ ี 

เพือ่ความสะดวก
ในการสญัจรไป
มาของประชาชน 

ปรบัปรุงผวิจราจรลาดยาง
แอสฟลัสต์กิคอนกรตี กวา้ง 
6 เมตร  ยาว 995 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ย
กวา่ 5,970 ตร.ม. 

- - - - 3,200,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายร่องเจริญ 5 หมู่ที ่3   
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา  จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร  ยาว 500 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,500 ตร.ม. 

- - - 1,500,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายหลังวัดหว้ยสวนพลู  
หมู่ที่ 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา  
จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 430 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,580 ตร.ม. 

- - 1,500,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบ้านหลังเขา  หมู่ที ่3 
บ้านร่องเจริญ  ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร  ยาว 415 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,075 ตร.ม. 

- - - 1,300,000 
อบต.บ้านบึง 

- 
 

ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่   
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม 
- สายบ้านร่องเจริญ เช่ือม 
อ่างเก็บน้ าท่าเคยลา่ง หมู่ที่ 3 
บ้านร่องเจริญ ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 300 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,800 ตร.ม. 

- 1,026,000 
อบต.บ้านบึง 

- - - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม  
- สายบ้านร่องเจริญ เช่ือม 
อ่างเก็บน้ า (ชว่งที่ 2) หมู่ที่ 3 
บ้านร่องเจริญ ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร ยาว 355 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,130 ตร.ม. 

- - 1,200,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายโรงเรียนบ้านร่องเจริญ 
หมู่ที่ 3  เช่ือมต่อ หมู่ที ่6                
(ระยะ 2)  ต.บ้านบึง                     
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 375 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,250 ตร.ม. 

- - 1,300,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

*12 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สายบา้นดงยาง หมูท่ี ่4 
บา้นพนุ้ ารอ้น ต.บา้นบงึ             
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 5 
เมตร  ยาว 1,500 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ย
กวา่ 7,500 ตร.ม. 

- - - 2,100,000 
อบต.บา้นบงึ 

2,100,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 

66 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่   
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*13 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สาย 11 สามบญุชืน่             
หมูท่ี ่5 บา้นพบุอนบน                 
ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร           
รวมพืน้ทีผ่วิจราจรไม ่          
นอ้ยกวา่ 1,000 ตร.ม. 

- 600,000 
อบต.บา้นบงึ 

- - 600,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

*14 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็  
- สายศาลเจา้โปง่ใหญ ่ หมูท่ี ่
5 บา้นพบุอนบน ต.บา้นบงึ  
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจร   ไมน่อ้ย
กวา่ 6,000 ตร.ม. 

- - - 1,650,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,650,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

*15 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็  
- สายศาลเจา้โปง่ใหญ ่               
(ชว่งที ่2) หมูท่ี ่5  
บา้นพบุอนบน ต.บา้นบงึ  
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็  กวา้ง 
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจร  ไมน่อ้ย
กวา่ 6,000 ตร.ม. 

- - - - 3,300,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

*16 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็               
- สายไรย่งัพระเดช                     
ซอยยงัพระเดช หมูท่ี ่5         
บา้นพบุอนบน ต.บา้นบงึ  
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตร รวมพืน้ทีผ่วิ
จราจร  ไมน่อ้ยกวา่ 7,200 
ตร.ม. 

- - - - 3,900,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 

67 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบ้านดอนมะกอก 1  
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 
เมตร  ยาว 200 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 

- - 590,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

*18 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สายพตุะเคยีน 1 หมูท่ี ่7 
บา้นพตุะเคยีน ต.บา้นบงึ  
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 550 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
3,300          ตร.ม. 

- - - - 1,900,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

19 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายพุเค้าแมว หมู่ที ่7            
บ้านพุตะเคียน ต.บา้นบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 
เมตร  ยาว 555 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,220  ตร.ม. 

- - 1,400,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายปราถนา หมู่ที ่8    
บ้านห้วยน้ าใส ต.บา้นบึง         
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 550 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,300 ตร.ม. 

- - 1,900,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
68 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่   
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*21 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็  
- สายบา้นหว้ยน้ าใส  หมูท่ี ่8  
ต.บา้นบงึ เชือ่มตอ่ บา้นใหม่
พฒันา  หมูท่ี ่4  ต.บา้นคา       
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 500 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
3,000 ตร.ม.  

- - - - 1,650,000 
อบต.บา้นบงึ 

 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

22 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบ้านดงคา หมู่ที ่9  
บ้านดงคา ต.บ้านบึง อ.บา้น
คา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 
เมตร  ยาว 1,850 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 11,100 ตร.ม. 

- - 6,500,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

*23 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สายบา้นหว้ยมะกรดู เชือ่ม 
สปก. หมูท่ี ่10  
บา้นหว้ยมะกรดู ต.บา้นบงึ                   
อ.บา้นคา จ.ราชบุร ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 5 
เมตร  ยาว 450 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
2,250 ตร.ม. 

- - - - 1,300,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ยกระดับ  
– สาย สปก. เช่ือมต่อ              
บ้านหนองตาแว่น หมู่ที่ 10 
บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง            
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
ยาว 650 เมตร กวา้ง 6 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,900  ตร.ม. 

2,340,000 
อบต.บ้านบึง 

- - - - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่   
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*25 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็  
– สายบา้นหว้ยมะกรดู 
 หมูท่ี ่10 ต.บา้นบงึ            
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ ยาว 
1,590 เมตร กวา้ง 6 เมตร 
รวมพืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ย
กวา่ 9,540  ตร.ม. 

- - 1,800,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,800,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,700,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

26 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
– สายวัดป่าพบุอน เช่ือมตอ่ 
รบ 4023 หมู่ที ่11 บ้านพุ
บอนล่าง ต.บ้านบึง            
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
650 เมตร กวา้ง 6 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,900  ตร.ม. 

- - - 2,340,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
– ซอยเจริญสุข เช่ือมต่อ 
สปก. หมู่ที่ 12 บา้นโป่ง
กระทิงกลาง ต.บ้านบึง            
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
650 เมตร กวา้ง 6 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,900  ตร.ม. 

- - - 1,170,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- บ้านพุหิน เช่ือมอ่างเก็บน้ า
หนองปลาไหล หมู่ที ่13   
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 600 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร   
ไม่น้อยกวา่ 3,600 ตร.ม. 

- - - 2,000,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
* 1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่   
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายทิวทอง  หมู่ที่ 14  
บ้านพุบอนกลาง ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไม่น้อย
กว่า 12,000 ตร.ม. 

- - 6,600,000 
อบต.บ้านบึง 

- - ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

*30 โครงการกอ่สรา้งถนนผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็   
- สายอยูส่บาย  หมูท่ี ่14  
บา้นพบุอนกลาง ต.บา้นบงึ           
อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

กอ่สรา้งถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 
เมตร  ยาว 650 เมตร รวม
พืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 
3,900 ตร.ม. 

- - - - 2,340,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
สญัจรสะดวก 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

31 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต – สายหุบมะกรูด  
หมู่ที่ 14 บา้นพุบอนกลาง  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 850 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไม่
น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. 

- - - 3,000,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม   
- สายหุบมะกรูด  หมู่ที่ 14 
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้ าและป้องกัน
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 x 3 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร 

- - - 500,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขัง
ของน้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที่ 1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    *1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*37 โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอด
เหลีย่ม ในเขตต าบล          
บา้นบงึ 

เพือ่ประโยชนใ์นการสญัจร
ของประชาชน 

จ านวน 14 หมูบ่า้น 650,000 
อบต.บา้นบงึ 

650,000 
อบต.บา้นบงึ 

650,000 
อบต.บา้นบงึ 

650,000 
อบต.บา้นบงึ 

650,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
ไดร้บัประโยชนจ์าก
การกอ่สรา้งทอ่
ลอดเหลีย่ม 

ประชาชน 14 
หมูบ่า้นได้รบั
ประโยชนแ์ละ
ความสะดวก 

กองชา่ง 

38 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายเหมืองปะติ  
หมู่ที่ 14 ต.บา้นบึง  
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อลดการท่วมขังของน้ า
และป้องกันน้ าทว่ม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 
x 3 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขังของ
น้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายหุบมะกรูด  
หมู่ที่ 14 ต.บา้นบึง 
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

เพื่อลดการท่วมขังของน้ า
และป้องกันน้ าทว่ม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 
x 3 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขังของ
น้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที่ 1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    *1.4  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*1 โครงการขยายเขตประปา
ต าบลบา้นบงึ 

เพือ่ใหป้ระชาชนได้
มนี้ าอปุโภคบรโิภค 
อยา่งเพยีงพอ 

ครอบคลมุพืน้ทีข่าดแคลน
น้ าประปา 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช ้

ประชาชน 14 
หมูบ่า้นมนี้ าใช้
ในการอปุโภค
อยา่งพอเพยีง 

กองชา่ง 

*2 โครงการปรบัปรุงซอ่มแซม 
ระบบประปาต าบลบา้นบงึ 

เพือ่ใหร้ะบบประปา
มปีระสทิธภิาพ 
สามารถใชป้ระโยชน์
ได ้

จ านวน 14 หมูบ่า้น 1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,000,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชน
ไดร้บัประโยชน์
จากการ
ซอ่มแซมระบบ
ประปา 

ประชาชน 14 
หมูบ่า้นมนี้ าใช้
ในการอปุโภค
อยา่งพอเพยีง 

กองชา่ง 

3 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ในเขตต าบล          
บ้านบึง 

เพื่อประโยชน์ในการ
สัญจรของประชาชน 

จ านวน 14 หมูบ่้าน 650,000 
อบต.บ้านบึง 

650,000 
อบต.บ้านบึง 

650,000 
อบต.บ้านบึง 

650,000 
อบต.บ้านบึง 

650,000 
อบต.บ้านบึง 

ร้อยละ 95 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม 

ประชาชน 14 
หมู่บ้านได้รับ
ประโยชน์และ
ความสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายเหมืองปะติ  
หมู่ที่ 14 ต.บา้นบึง อ.บ้านคา 
จ.ราชบุร ี

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้ าและป้องกัน
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 x 3 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขัง
ของน้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายหุบมะกรูด  
หมู่ที่ 14 ต.บา้นบึง อ.บ้านคา 
จ.ราชบุร ี

เพื่อลดการท่วมขัง
ของน้ าและป้องกัน
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ่ Ø 1.80 x 3 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 90ของ
พื้นที่ไม่ท่วมขัง
ของน้ า 

ปัญหาการท่วม
ขังของน้ าลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

73 

แบบ ผ. ๐๒ 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
  *1.1  แผนงานเคหะและชมุชน (แผนงานใหม)่ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

*6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ระบบ
ประปา 

เพือ่ใหร้ะบบ
ประปามี
กระแสไฟฟา้
เพยีงพอในการผลิต
ประปา 

อดุหนนุการไฟฟา้ภมูภิาค
สวนผึ้ง 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

1,500,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 มี
น้ าประปาใช้
ตามปกต ิ

ระบบประปา
สามารถผลิต
ประปาได้เตม็
ก าลงั 

กองชา่ง 

7 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ า
ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

สร้างหอถังเก็บน้ าประปา - - - 300,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช ้

ประชาชน  
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ า
ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 12  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

สร้างหอถังเก็บน้ าประปา - - - 300,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช ้

ประชาชน  
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ การบรกิารทอ่งเทีย่ว ดว้ยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
 - ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี่  1  โนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่1  ดา้นพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    *1.4  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (แผนงานใหม)่ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกึ่ง
ถาวร 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าในการ
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน 8 จุด - 5,000,000 
อบต.บ้านบึง 

5,000,000 
อบต.บ้านบึง 

5,000,000 
อบต.บ้านบึง 

5,000,000 
อบต.บ้านบึง 

ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ า อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายเก็บกัก
น้ า หมู่ที่ 6 บา้นห้วยสวนพลู 
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร ี

- เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 
- เพื่อใช้ใน
การเกษตร 
- เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ าตาม
แบบที่อบต.ก าหนด 

- - - 700,000 
อบต.บ้านบึง 

- ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก ล าห้วย 
แหล่งน้ า และสระสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าในการ
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน 14 หมูบ่้าน จ านวน 
3 กม./ป ี

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

1,000,000 
อบต.บ้านบึง 

ร้อยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ า อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

*4 โครงการขยายเขตทอ่สง่
น้ าประปาหมูบ่า้น              
หมูท่ี ่5 บา้นพบุอนบน               
ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรุ ี

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
แหลง่น้ าในการ
อปุโภค – บรโิภค 
และเพือ่ใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน 1 แหง่ - - - - 750,000 
อบต.บา้นบงึ 

รอ้ยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ า อปุโภค 
บรโิภค 

ประชาชนมนี้ า
ในการอปุโภค
และการเกษตร 

กองชา่ง 
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บญัชโีครงการทีข่อแกไ้ขในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบึง ครัง้ที่ 3/2564 พ.ศ. 2564 

อนมุตัเิมือ่วนัที่  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึที ่2  ดา้นพฒันาคณุภาพชวีติ 
   2.7 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่

ข้อความเดมิ ข้อความใหม ่

โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 

ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้ับ 

หนว่ย 
งานรบั 

ผดิ
ชอบ
หลกั 

โครงการ 
วัตถ ุ

ประสงค ์

เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 

ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าด
วา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ย 
งานรบั 

ผดิ
ชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
เงินสมทบ
ระบบ
หลักประกั
นสุขภาพ
ในระดับ
ท้องถ่ิน
หรือพื้นท่ี 
อบต.บ้าน
บึง 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้มี
หลักประกั
นสุขภาพ 
เพื่อ
รองรับ
ภาระ
ค่าใช้จ่าย
ในยาม
เจ็บป่วย 

สมทบ
กองทุนระบบ
ประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน
หรือพื้นท่ีใน
อัตรารอ้ยละ
ไม่นอ้ยกวา่ 
40 ของ
ค่าบริการ
สาธารณสุข 

- - - - 205,000 
อบต.บา้นบงึ 

ร้อยละ 
90 ของ
ประชาชน
มีสุขภาพ
ท่ีดีข้ึน 

การ
ด าเนินงาน
ด้านสุขภาพ
ในชุมชนมี
การพัฒนา
ด้านหลัก
สุขภาพของ
ประชาชนได้
ดียิ่งข้ึน 

กอง  
สา

ธารณ 
สุข 

โครงการ
เงินสมทบ
ระบบ
หลักประกั
นสุขภาพ
ในระดับ
ท้องถ่ิน
หรือพื้นท่ี 
อบต.บ้าน
บึง 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้มี
หลักประกั
นสุขภาพ 
เพื่อ
รองรับ
ภาระ
ค่าใช้จ่าย
ในยาม
เจ็บป่วย 

สมทบ
กองทุนระบบ
ประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน
หรือพื้นท่ีใน
อัตรารอ้ยละ
ไม่นอ้ยกวา่ 
50 ของ
ค่าบริการ
สาธารณสุข 

- - - - 250,000 
อบต.บา้นบงึ 

ร้อยละ 
90 ของ
ประชาชน
มีสุขภาพ
ท่ีดีข้ึน 

การ
ด าเนินงา
นด้าน
สุขภาพใน
ชุมชนมี
การ
พัฒนา
ด้านหลัก
สุขภาพ
ของ
ประชาชน
ได้ดียิ่งข้ึน 

กอง  
สา

ธารณ  
สุข 
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