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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง          
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางเตาเผา
ขยะไรควัน หมูท่ี 2 บาน
โปงกระทิงลาง ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

มีการจัดการขยะ
อยางเปนระบบ 

กอสรางเตาเผาขยะไร
ควัน 
 
 

- 300,000 
อบต.บานบึง 

- - - ประชาชนไดรับ
ประโยชนภายใน
ชุมชน 

ประชาชนมีท่ี
จัดการขยะอยา
เปนระบบ 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง   
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางฝาย
ชะลอนํ้า มข.2527 
ภายในตําบลบานบึง 

เพื่อแกไขปญหานํ้า
ทวมและภยัแลง 

กอสรางฝายชะลอนํ้า มข.
2527 ภายในตําบลบานบึง
จํานวน 14 หมูบาน 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนแบบรถขามได ภายใน
ตําบลบานบึง 

เพื่อแกไขปญหานํ้า
ทวมและภยัแลง 

กอสรางฝายชะลอนํ้า มข.
2527 ภายในตําบลบานบึง
จํานวน 14 หมูบาน 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - 
สายพุลูกไก หมูท่ี 1 บานโปง
กระทิงบน (ชวงท่ี 3) ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป  

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 750 เมตร รวม
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
4,500 ตร.ม. 

- - 2,700,000 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายซับ
ตัวหนอน หมูท่ี 1 (ชวงท่ี 2) 
บานโปงกระทิงบน  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 700 เมตร รวม
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
3,500 ตร.ม. 

- - 2,030,000 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายโคกสมบูรณ  หมูท่ี 1  
บานโปงกระทิงบน ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 800 เมตร รวม
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 
4,000 ตร.ม. 

- - 2,320,000 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลสติกคอนกรีต เปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย
บานกลางหมูกะเหร่ียง หมูท่ี 2 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 1,000 เมตร 
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 6,000 ตร.ม. 

- 3,480,000 
อบต.บานบึง 

- - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายทุง
กระจ้ี หมูท่ี 2 บานโปงกระทิง
ลางเชื่อมตอ หมูท่ี 10 บาน
หวยมะกรูด ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชุบรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 1,000 เมตร 
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 6,000 ตร.ม. 

3,480,000 
อบต.บานบึง 

- - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  โนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมู 2 ต.บานบึง อ.
บานคา จ.ราชบุรี  (ผ.02/1) 

เพื่อแกไขปญหานํ้า
ทวมถนนชวงฤดูฝน
ใหสัญจรไปได 

กอสรางทอลอดเหล่ียม 
จํานวน 1 จุด 

- 600,000 
อบต.บานบึง 

- - - ประชาชน
สามารถใชสาย
ทางไดปกติเมื่อ
เกิดภยั 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

7 โครงการขยายเขตทอสง
นํ้าประปา ซอยหมูกะเหร่ียง 
หมูท่ี 2 บานโปงกระทิงลาง ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
นํ้าประปา
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตทอสงนํ้าประปา - 1,000,000 
อบต.บานบึง 

- - - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

8 โครงการปรับปรุงถนน ซอยหมู
กะเหร่ียง (ชวงท่ี 1) หมูท่ี 2 
บานโปงกระทิงลาง ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

ปรับปรุงถนน ซอยหมู
กะเหรี่ยง (ชวงที่ 1) 

- 1,000,000 
อบต.บานบึง 

- - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ทางเขาวัดและโรงเรียน หมูท่ี 
2 บานโปงกระทิงลาง ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 300,000 
อบต.บานบึง 

- - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

10 โครงการติดตั้งถังกักเก็บนํ้า
ขนาด 1,000 – 6,000 ลิตร 
ภายในชุมชน หมูท่ี 2 บานโปง
กระทิงลาง ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุรี 

แกไขปญหาภัยแลง ติดตั้งถังกักเก็บน้ําในชุมชน 
จํานวน 2 จุด 

50,000 
อบต.บานบึง 

- - - - ประชาชนไดรับ
ประโยชนภายใน
ชุมชน 

ประชาชน
สามารถใชเปน
สถานท่ีแหลงนํ้า
กลาง 

กองชาง 

11 โครงการซอมแซมประปาใน
หมูบาน หมูที่ 2 บานโปง
กระทิงลาง ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
นํ้าประปา
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

ซอมแซมประปาในหมูบาน - - 1,000,000 
อบต.บานบึง 

- - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 2 บานโปง
กระทิงลาง ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
นํ้าประปา
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กอสรางระบบประปาหมูบาน - 3,500,000 
อบต.บานบึง 

- - - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบาน
เพชรจินดา เชื่อมตอ (บานหลัง
เขา) หมูท่ี 3 บานรองเจริญ ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชุบรี   

เพื่อใหราษฎรไดมีถนน
สําหรับไวใชในการ
สัญจรไป - มาและ
ขนสงผลผลิต ทาง
การเกษตร ออกสู
ทองตลาดได
สะดวกสบายตลอดทั้งป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง ๖ 
เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 

- - ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายแกว
มังกร หมูท่ี 3 บานรองเจริญ 
เชื่อมตอบานหวยสวนพลู หมูท่ี 
6 บานหวยสวนพลู ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมีถนน
สําหรับไวใชในการ
สัญจรไป - มาและ
ขนสงผลผลิต ทาง
การเกษตร ออกสู
ทองตลาดได
สะดวกสบายตลอดทั้งป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖
เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า 

- ๒,๘๘๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

- - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางหอถังเก็บนํ้า

ทรงแชมเปญ หมูที่ 4 บานพุ

นํ้ารอน ต.บานบึง อ.บานคา 

จ.ราชบุรี พรอมขยายเขต

ประปา (บริเวณดงยาง) 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการนํ้าประปา
สาธารณะอยางทั่วถึง 

สรางหอถังเก็บนํ้าประปา 300,000 
อบต.บานบึง 

- - - - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตน
ตะเคียน – โปงใหญ หมูท่ี 5 
บานพุบอนบน 

เพื่อใหราษฎรไดมีถนน
สําหรับไวใชในการ
สัญจรไป - มาและ
ขนสงผลผลิต ทาง
การเกษตร ออกสู
ทองตลาดได
สะดวกสบายตลอดทั้งป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตน
ตะเคียน – โปงใหญ ยาว 
980 เมตร กวาง 6 เมตร 

- - - - 3,252,800 
อบต.บานบึง 

มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที ่1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย 11 
สามบุญชื่น หมูท่ี 5 บานพุบอน
บน ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพ่ือใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใช
ในการสัญจรไป - 
มาและขนสง
ผลผลิต ทาง
การเกษตร ออกสู
ทองตลาดได
สะดวกสบาย
ตลอดทั้งป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  - สาย 
11 สามบุญชื่น หมูท่ี 5 บาน
พุบอนบน ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุรี ยาว 200 เมตร 
กวาง 5 เมตร 

- - - 600,000 
อบต.บานบึง 

 มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก – สายศาล
เจาโปงใหญ (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 5 
บานพุบอนบน ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุรี 

เพ่ือใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก – สาย
ศาลเจาโปงใหญ (ชวงท่ี 2) 
หมูท่ี 5 บานพุบอนบน ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี  
ยาว 650 เมตร กวาง 6 
เมตร 

- - - - 2,340,000 
อบต.บานบึง 

มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก – สายไรยงั
พระเดช ซอยยังพระเดช หมูท่ี 5 
บานพุบอนบน ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุรี 

เพ่ือใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก – สายไร
ยังพระเดช ซอยยังพระเดช 
หมูท่ี 5 บานพุบอนบน ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 
ยาว 1,400 เมตร กวาง 6 
เมตร 

- - - - 5,040,000 
อบต.บานบึง 

มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการขยายเขตทอสง
นํ้าประปาหมูบาน หมูท่ี 5 
บานพุบอนบน ต.บานบึง อ.
บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
นํ้าประปา
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตทอสงนํ้าประปา
หมูบาน หมูท่ี 5 บานพุบอน
บน ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

750,000 
อบต.บานบึง 

- - - - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถังเก็บนํ้า ฝ.
99 หมู 5 บานพุบอนบน ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี   

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
นํ้าประปา
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กอสรางถังเก็บนํ้า ฝ.99 หมู 
5 บานพุบอนบน ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี   

- 50,000 
อบต.บานบึง 

- - - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางเรียงหินใหญ 
พรอมดาดคอนกรีต - หลังฝาย 
มข.2527  ลําหวยหุบสลัคได 
(บริเวณบานธารนํ้าริน) หมูที่ 5 
บานพุบอนบน  ต.บานบึง อ.
บานคา จ.ราชบุรี   

เพื่อใชลดการกัด
เซาะของนํ้า และใช
เปนทางขามสัญจร
ไปมาของประชาชน 

กอสรางเรียงหินใหญ พรอม
ดาดคอนกรีต - หลังฝาย มข.
2527  ลําหวยหุบสลัคได 
(บริเวณบานธารนํ้าริน) หมูที่ 
5 บานพุบอนบน  ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี   

600,000 
อบต.บานบึง 

- - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบานหวยสวนพลู 
เช่ือม ชายนํ้า (ชวงท่ี 3) 
หมูที่ 6 บานหวยสวนพลู 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี   

เพ่ือใหราษฎรได
มีถนนสําหรับไว
ใชในการสัญจร
ไป - มาและ
ขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาด
ไดสะดวกสบาย
ตลอดท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  - 
สายบานหวยสวนพลู 
เชื่อม ชายนํ้า (ชวงท่ี 3) 
หมูท่ี 6 บานหวยสวนพลู 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี  ยาว 2,000 
เมตร กวาง 5 เมตร 

- - 6,000,000 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนที่ได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายหวยอีวอก หมูที่ 6 
บานหวยสวนพลู ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี   

เพ่ือใหราษฎรได
มีถนนสําหรับไว
ใชในการสัญจร
ไป - มาและ
ขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาด
ไดสะดวกสบาย
ตลอดท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - 
สายหวยอีวอก หมูที่ 6 
บานหวยสวนพลู ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี   

4,500,000 
อบต.บานบึง 

- - - - มีถนนที่ได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการขยายเขตทอสง
น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 6 
บานหวยสวนพลู ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพ่ือใชนํ้าทําการ
เกษตรกรรมและ
อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตทอสงนํ้าประปา
หมูบาน หมูที่ 6 บาน
หวยสวนพลู ต.บานบึง อ.
บานคา จ.ราชบุรี 

- - 750,000 
อบต.บานบึง 

- - ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะตาม
ครวัเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายพุตะเคียน 3 
เช่ือมตอ สาย รบ.4023 
หมูที่ 7 บานพุตะเคียน ต.
บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

เพ่ือใหราษฎรได
มีถนนสําหรับไว
ใชในการสัญจร
ไป - มาและ
ขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาด
ไดสะดวกสบาย
ตลอดท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 
4 เมตร  ยาว 550 
เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,200 ตร.
ม. 

- - - 1,320,000 
อบต.บานบึง 

- มีถนนที่ได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที ่1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายโปง
ใหญ - สปก. หมูท่ี 9 บานดง
คา ต.บานคา อ.บานคา  
จ.ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 1,200 เมตร 
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 6,000 ตร.ม. 

- 3,600,000 
อบต.บานบึง 

- - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม 2 จุด สายหวยมะกรูด 
เชื่อมตอสปก. , สายหวย
มะกรูด เชื่อมตอทุงกระจ้ี หมูท่ี 
10 บานหวยมะกรูด 

เพื่อแกไขปญหานํ้า
ทวมถนนชวงฤดูฝน
ใหสัญจรไปได 

กอสรางทอลอดเหล่ียม 2 จุด 
สายหวยมะกรูด เชื่อมตอ
สปก. , สายหวยมะกรูด 
เช่ือมตอทุงกระจี้ หมูท่ี 10 
บานหวยมะกรูด 

600,000 
อบต.บานบึง 

- - - - ประชาชน
สามารถใชสาย
ทางไดปกติเมื่อ
เกิดภยั 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. 
เชื่อมตอหนองตาแวน หมูท่ี 
10 บานหวยมะกรูด 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
สปก. เชื่อมตอหนองตาแวน 
หมูท่ี 10 บานหวยมะกรูด 

5,400,000 
อบต.บานบึง 

- - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตาํบลบานบึง  อาํเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

124 
 

แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะ
อีเกง หมูท่ี 10 บานหวย
มะกรูด 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะ
อีเกง ยาว 400 เมตร กวาง 
5 เมตร หมูท่ี 10 บานหวย
มะกรูด 

- - - - 1,200,000 
อบต.บานบึง 

มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาง
เก็บนํ้าหวยมะกรูด หมูท่ี 10 
บานหวยมะกรูด 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาง
เก็บนํ้าหวยมะกรูด ยาว 210 
เมตร กวาง 4 เมตร หมูที่ 
10 บานหวยมะกรูด 

- - - 504,000 
อบต.บานบึง 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบาน
หวยมะกรูด เชื่อม สปก. หมูท่ี 
10 บานหวยมะกรูด ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชุบรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย
บานหวยมะกรูด เชื่อม สปก. 
หมูท่ี 10 บานหวยมะกรูด ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 
ยาว 450 เมตร กวาง 6 
เมตร 

- - 1,620,000 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  - สาย
บานทุงกระจ้ี (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 
10 บานหวยมะกรูด เชื่อม หมู
ท่ี 2 บานโปงกระทิงลาง ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  - สาย
บานทุงกระจ้ี (ชวงท่ี 2) หมูที่ 
10 บานหวยมะกรูด เช่ือม 
หมูท่ี 2 บานโปงกระทิงลาง 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 
ยาว 1,000 เมตร กวาง 6 
เมตร   

- - - 6,000,000 
อบต.บานบึง 

- มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
- สายสหกรณเกา - โปงกระทิง
บน หมูท่ี 10 บานหวยมะกรดู 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต  - 
สายสหกรณเกา - โปงกระทิง
บน หมูที่ 10 บานหวย
มะกรูด ต.บานบึง อ.บานคา 
จ.ราชบุรี  ยาว 1,600 เมตร 
กวาง 6 เมตร    

- 5,760,000 
อบต.บานบึง 

- - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

35 โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน สายพุตะเคียนวัดปาพุ
บอน หมูท่ี 11 บานพุบอนลาง 
ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
นํ้าประปา
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตทอสงนํ้าประปา
หมูบาน สายพุตะเคียนวัดปา
พุบอน หมูท่ี 11 บานพุบอน
ลาง ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

200,000 
อบต.บานบึง 

- - - - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงซอมแซมราง
นํ้า ฝ.9 หมูท่ี 11 บานพุบอน
ลาง ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงนํ้ากลาง 

ปรับปรุงซอมแซมรางนํ้า ฝ.9 
บริเวณบานนางกิมหลั่น หมูที่ 
11 

100,000 
อบต.บานบึง 

- - - - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

37 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สะพานชายนํ้า หมูท่ี 13 บาน
พุหิน ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 
เมตร ยาว 270 เมตร รวม
พ้ืนท่ีผิวจราจร ไมนอยกวา 
1,620 ตร.ม. 

- 972,000 
อบต.บานบึง 

- - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บานพุหิน – ชายนํ้า (สํารวจ
เสนทางใหม) หมูที่ 13 บานพุ
หิน ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 
เมตร ยาว 1,270 เมตร รวม
พ้ืนท่ีผิวจราจร ไมนอยกวา 
7,620 ตร.ม. 

- - 4,572,000 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม จํานวน 3 จุด หมูท่ี 
13 บานพุหิน ต.บานบึง อ.
บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อแกไขปญหานํ้า
ทวมถนนชวงฤดูฝน
ใหสัญจรไปได 

กอสรางทอลอดเหล่ียม 
จํานวน 3 จุด 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

- - ประชาชน
สามารถใชสาย
ทางไดปกติเมื่อ
เกิดภยั 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก – สายอยู
สบาย หมูท่ี 14 บานพุบอน
กลาง ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖ 
เมตร ยาว 1,20๐ เมตร 

- - 4,320,000 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

41 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายหุบ
มะกรูด หมูที่ 14 บานพุบอน
กลาง (ชวงท่ี 2) ต.บานบึง อ.
บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖ 
เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร 

- - 4,104,000 
อบต.บานบึง 

- - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที ่1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย 5 
สุขสม  หมูท่ี 14 บานพุบอน
กลาง ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖ 
เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 

4,320,000 
อบต.บานบึง 

- - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

43 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบานสายเหมืองปะติ หมูที่ 
14 บานพุบอนกลาง 

เพื่อใชนํ้าทําการ
อุปโภคบริโภค 

กอสรางประปาหมูบาน
บริเวณสายเหมืองปะติ 

- - 3,500,000 
อบต.บานบึง 

- - ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
ตามครัวเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชนไดรับ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

44 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก-สายเหมือง
ปะติ (ชวงท่ี ๒ ) หมูท่ี ๑๔ บาน
พุบอนกลาง ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

- ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

- - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองชาง 

 
 
 
 


