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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลภายในตําบลบาน
บึง 

เพ่ือใหเกษตรมี
น้ําทําการเกษตร 

เจาะบอบาดาลภายใน
ตําบลบานบึง 

- - 1,000,0000 - - ประชาชนไดมี
น้ําใชทํา
การเกษตร 

มีนํ้าใชเพ่ือ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กรม
ทรัพยากร
น้ําบาดาล 

8 
2 โครงการขยายทอเมนนํ้า

เพ่ือการเกษตรและเพ่ิมหัว
จายนํ้าดิบ (ของ
ชลประทาน) หมูที่ 3 บาน
รองเจริญ 

เพ่ือใชนํ้าทําการ
เกษตรกรรม 

ขยายทอเมนนํ้าเพ่ือ
การเกษตรและเพิ่มหัว
จายนํ้าดิบ (ของ
ชลประทาน) หมูที่ 3 
บานรองเจริญ 

- 1,000,000 - - - 
 

 

มีนํ้าใชทํา
เกษตรกรรม
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนมี
ชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

ชลประทาน 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อางเก็บนํ้าบานดงยาง หมู
ที่ 4 บานพุนํ้ารอน ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพ่ือแกไขปญหา
ภัยแลง 

ปรับปรุงซอมแซมอาง
เก็บน้ําบานดงยางใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2,000,000 - - - - มีนํ้าใชทํา
เกษตรกรรม
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนมี
ชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

กรมทรัพย
นํ้าภาค 7 

4 โครงการขุดลอกอาง
บริเวณหลงัโรงเรียนบานพุ
น้ํารอน หมูที่ 4 บานพุนํ้า
รอน ต.บานบึง อ.บานคา 
จ.ราชบุรี 

เพ่ือใชนํ้าทําการ
เกษตรกรรมและ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกอางบริเวณหลัง
โรงเรียนบานพุนํ้ารอน 

- 2,000,000 - - - มีนํ้าใชทํา
เกษตรกรรม
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนมี
ชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

ชลประทาน 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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) 

5 โครงการติดต้ังระบบการ
สงนํ้าดวยระบบโซลาเซลล 
หมูที่ 13 บานพุหิน ต.
บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพ่ือใชนํ้าทําการ
เกษตรกรรมและ
อุปโภคบริโภค 

ติดตั้งระบบการสงนํ้า
ดวยระบบโซลาเซลล 

1,500,000 - - - - ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะตาม
ครวัเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะ 

พลังงาน 

6 โครงการกอสรางอางเก็บ
น้ําบานพุบอนกลาง (หุบ
สลัดได) หมูท่ี 14 บานพุ
บอนกลาง 

เพ่ือใชนํ้าทําการ
เกษตรกรรมและ
อุปโภคบริโภค 

กอสรางอางเก็บนํ้าบานพุ
บอนกลาง (หุบสลัดได) 

2,000,000 - - - - ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะตาม
ครวัเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะ 

สํานักงาน
การเกษตร 

7 โครงการกอสรางระบบ
ประปาบาดาล พลังงาน
แสงอาทิตย หมู 14 บาน
พุบอนกลาง 

เพ่ือใชนํ้าทําการ
เกษตรกรรมและ
อุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบอบาดาลพรอม
ทั้งติดตั้งระบบประปา
พลังงานแสงอาทิตย 

500,000 - - - - ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะตาม
ครวัเรือนท่ี
ตองการ 

ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะ 

กรมทรัพ
กรน้ํา
บาดาล 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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) 

1 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- หมูบานบางกะมา หมูท่ี 1  
บานโปงกระทิงบน ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมีถนน
สําหรับไวใชในการ
สัญจรไป - มาและ
ขนสงผลผลิต ทาง
การเกษตร ออกสู
ทองตลาดได
สะดวกสบายตลอดทั้งป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 8,000 ตร.ม. 

- 4,800,000 - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

2 โครงการผลิตไฟฟาเพ่ือชุมชน
พึ่งพาตนเอง ผูใชระบบไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย (บานบาง
กะมา) หมูที่ 1 บานโปงกระทิง
บน ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

ผูใชระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (บานบางกะมา)
ไดรับประโยชน 

3,500,000 - - - - ประชาชนมี
ไฟฟาใชตาม
จํานวนท่ีตองการ 

มีไฟฟาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

พลังงาน 

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสายซับ
ตัวหนอน หมูท่ี 1 บานโปง
กระทิงบน 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสาย
ซับตัวหนอน 

5,000,000 - - - - ประชาชนมี
ไฟฟาใชตาม
จํานวนท่ีตองการ 

มีไฟฟาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

จอมบึง 

4 โครงการกอสรางรางระบายริม
ทางหลวง หมูที่ 2 บานโปง
กระทิงลาง ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุรี 

เพื่อแกไขปญหานํ้า
ทวมซ้ําซาก 

กอสรางรองนํ้ารมิทางหลวง 10,000,00 - - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ทางหลวงฯ 

5 โครงการขยายแนวเขตไฟฟา
ทางหลวง บริเวณหลังวัด หมูที่ 
2 บานโปงกระทิงลาง ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

ขยายแนวเขตไฟฟาทางหลวง 200,000 - - - - ประชาชนมี
ไฟฟาใชตาม
จํานวนท่ีตองการ 

มีไฟฟาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

การไฟฟา
สวนภูมิภาค

จอมบึง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน) 

องคการบริหารสวนตาํบลบานบึง  อาํเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

132 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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) 

6 โครงการไฟฟาสองสวางแนว

เขตทางหลวง บริเวณเหมือง 

– สี่แยก 3206 โปงกระทิง –

ปาหวาย หมูที่ 2 บานโปง

กระทิงลาง ต.บานบึง อ.บาน

คา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางแนวเขต
ทางหลวง 

500,000 - - - - ประชาชนมี
ไฟฟาใชตาม
จํานวนท่ีตองการ 

มีไฟฟาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

การไฟฟา
สวนภูมิภาค
จอมบึง 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสนวัดเจริญธรรม
นิมิตเชื่อมตอโรงเรียนบานรอง
เจริญ หมูท่ี 3 บานรองเจริญ 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 1,400 เมตร 
กวาง 6 เมตร 

4,872,000 - - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

8 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายวัด
เจริญธรรมนิมิต หมู 3  บาน
รองเจริญเชื่อมตอ สายหวย
กอกแกก หมูที่ 6 บานหวย
สวนพลู ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖
เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า 

- ๖,๘๔๐,๐๐๐ - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ยุทธศาสตร 
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สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน) 

องคการบริหารสวนตาํบลบานบึง  อาํเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

133 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายนํา
โชค (ขางโรงพยาบาลบานคา) 
หมูท่ี 3 บานรองเจริญ ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๘
เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า 

- ๕,๒๘๐,๐๐๐ - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

10 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติก คอนกรีต  
- สาย คอกแพะ หมูท่ี 3 บาน
รองเจริญ ต.บานบึง อ.บานคา 
จ.ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติก คอนกรีต  
กวาง ๖เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร 

- - ๑,๓๒๐,๐๐๐ - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

11 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
- สายรอบอางเก็บน้ําหวยทา
เคย หมูท่ี 4 บานพุนํ้ารอน ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร รวมพื้นท่ีผิวจราจร  ไม
นอยกวา 20,000 ตร.ม. 

- - - - 11,000,000 มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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) 

12 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย 2 
ธารนํ้าริน หมูท่ี 5 บานพุบอน
บน เชื่อม สายทิวทอง หมู 14 
บานพุบอนกลาง ต.บานบึง อ.
บานคา จ.ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย 2 
ธารนํ้าริน หมูท่ี 5 บานพุ
บอนบน เช่ือม สายทิวทอง 
หมู 14 บานพุบอนกลาง ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 
ยาว 1,200 เมตร กวาง 6 
เมตร 

4,320,000 - - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ยุทธศาสตร 

13 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบาน
ดอนมะกอก - บานหวยกอก
แกก หมูท่ี 6 บานหวยสวนพลู 
เชื่อมตอ หมูท่ี 3  บานรอง
เจริญ ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย
บานดอนมะกอก - บานหวย
กอกแกก หมูท่ี 6 บานหวย
สวนพลู เชื่อมตอ หมูท่ี 3  
บานรองเจริญ ต.บานบึง อ.
บานคา จ.ราชบุรี   

- 5,250,000 - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

14 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายพุ
ตะเคียน 2 เชื่อมตอ สาย รบ.
4023 หมูที่ 7 บานพุตะเคียน 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร 
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 12,000 ตร.ม. 

- - - - 6,600,000 มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ทางหลวง
ชนบท 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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) 

15 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายบาน
หวยนํ้าใส  หมูท่ี 8  ต.บานบึง 
เชื่อมตอ บานใหมพัฒนา  หมูท่ี 
4  ต.บานคา อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย
บานหวยนํ้าใส  หมูที่ 8  ต.
บานบึง เชื่อมตอ บานใหม
พัฒนา  หมูท่ี 4  ต.บานคา 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

- 1,650,000 - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

16 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก- สาย
พัฒนาเหมืองจารุณี หมูท่ี 8 
(ชวงที่ 2) บานหวยนํ้าใส 
เชื่อมตอ หมูท่ี 3  บานรอง
เจริญ ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี    

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก- สาย
พัฒนาเหมืองจารุณี หมูท่ี 8  
(ชวงท่ี 2) บานหวยนํ้าใส 
เช่ือมตอ หมูท่ี 3  บานรอง
เจริญ ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี    

18,000,000 -    มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

17 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุ
ตะเคียน เชื่อมตอวัดปาพุบอน 
หมูท่ี 11 บานพุบอนลาง ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง  6 
เมตร  ยาว 2,350 เมตร 
รวมพื้นท่ีผิวจราจร ไมนอย
กวา 14,100 ตร.ม. 

- - 8,460,000 - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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) 

18 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 
สาย สปก. หมูที่ 12  เชื่อมตอ 
หมูท่ี 1 บานโปงกระทิงบน ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชุบรี   

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง ๖ เมตร ยาว 1,770 
เมตร 

6,372,000 - - - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

19 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
- พุหินหนองปลาไหล หมูท่ี 13 
เชื่อมตอ หมูท่ี 10  บานหวย
มะกรูด ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อใหราษฎรไดมี
ถนนสําหรับไวใชใน
การสัญจรไป - มา
และขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาดได
สะดวกสบายตลอด
ท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร ยาว 3,440 
เมตร รวมพื้นท่ีผิวจราจร ไม
นอยกวา 20,640 ตร.ม. 

- - 12,384,000 - - มีถนนท่ีได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

20 โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี 13 บานพุ
หิน ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

เพื่อเปนท่ีประชุม
ประชาคมใน
หมูบาน 

กอสรางศาลาประชาคม - 2,000,000 - - - ประชาชนไดรับ
ประโยชนภายใน
ชุมชน 

ประชาชน
สามารถใชเปน
สถานท่ีทํา
กิจกรรมรวมกัน
ภายในชุมชน 

อบจ.ราชบุรี 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
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) 

21 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลวยไม เชื่อมตอชาย
น้ํา หมูที่ 13 บานพุหิน ต.
บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

เพ่ือใหราษฎรได
มีถนนสําหรับไว
ใชในการสัญจร
ไป - มาและ
ขนสงผลผลิต 
ทางการเกษตร 
ออกสูทองตลาด
ไดสะดวกสบาย
ตลอดท้ังป 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตร รวมพ้ืนที่
ผิวจราจร ไมนอยกวา 
7,200 ตร.ม. 

- - 4,320,000 - - มีถนนที่ได
มาตรฐานไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

อบจ.ราชบุรี 

22 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูท่ี 14 
บานพุบอนกลาง ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพ่ือเปนที่
ประชุม
ประชาคมใน
หมูบาน 

กอสรางศาลา
อเนกประสงคหมูที่ ๑๔ 
บานพุบอนกลาง 

2,000,000 - - - - ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
ภายในชุมชน 

ประชาชน
สามารถใช
เปนสถานท่ี
ทํากิจกรรม
รวมกัน
ภายในชุมชน 

อบจ.ราชบุรี 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน) 

องคการบริหารสวนตาํบลบานบึง  อาํเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

138 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานพุนํ้า

รอน หมูท่ี 4  

เพ่ือใหเด็กเล็กใน

หมูท่ี 4 และ

พ้ืนที่ใกลเคียงมี

อาคารสถานท่ี

เลาเรียน 

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานพุนํ้ารอน หมูที่ 

4 รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.กําหนด 

- - - 3,000,000 

 

- เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานพุ
น้ํารอน มี
อาคารสถานท่ี
เลาเรียน 

เพ่ือใหเด็กเล็ก
ในหมูที่ 4 และ
พ้ืนที่ใกลเคียงมี
อาคารสถานที่
เลาเรียน 

กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

2 โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหวย

สวนพลู  หมูท่ี 6  

เพ่ือใหเด็กเล็กใน

หมูท่ี 6 และ

พ้ืนที่ใกลเคียงมี

อาคารสถานท่ี

เลาเรียน 

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานหวยสวนพลู หมู

ที่ 6 รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด 

- - - - 3,000,000 

 

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
หวยสวนพลู มี
อาคารสถานท่ี
เลาเรียน 

เพ่ือใหเด็กเล็ก
ในหมูที่ 6 และ
พ้ืนที่ใกลเคียงมี
อาคารสถานที่
เลาเรียน 

กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน) 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางศูนย
วิสาหกิจชุมชน หมูที่ 2 
บานโปงกระทิงลาง ต.บาน
บึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

กอสรางศูนยวิสาหกิจ
ชุมชน 

- 2,000,000 - - - ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
ภายในชุมชน 

ประชาชน
สามารถใช
เปนสถานท่ี
ทํากิจกรรม
รวมกัน
ภายในชุมชน 

พช. 

2 โครงการกอสรางตลาด
ชุมชน หมูท่ี 2 บานโปง
กระทิงลาง ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

กอสรางตลาดชุมชน - 200,000 - - - ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
ภายในชุมชน 

ประชาชน
สามารถใช
เปนสถานท่ี
ทํากิจกรรม
รวมกัน
ภายในชุมชน 

พช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน) 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางสนาม
กีฬาประจําอําเภอบานคา 

เพ่ือจัดสรางสนามกีฬา
มาตรฐานในระดับ
อําเภอ ใหประชาชน 
ไดใชเปนสถานท่ีออก
กําลังกายและฝกซอม
แขงขันกีฬา 

สนามกีฬาระดับอําเภอ 
จํานวน 1 แหง 

- - - 50,000,000 

 
- จํานวนผูเขา

ใชบริการ
สนามกีฬา 

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนมีสนามกีฬา
ที่มีมาตรฐานไว
สําหรับออกกําลัง
กายและฝกซอม
แขงขันกีฬา 

อบจ.ราชบุรี 
การทองเที่ยว

และกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน) 
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แบบ ผ. ๐๒/2 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
    3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 

 

 

โครงการกอสรางอาคารศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน  อบต.บานบึง 
 
 
 

-เพ่ือใชเปนศูนย
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 
-เพ่ือใชศูนย
อํานวยการเฉพาะ
กิจฯ  เก่ียวกับ         
สาธารณภัย                   
-เพ่ือรองรับการเกิด                  
สาธารณภัยและ
เปนสถานที่เก็บ
เคร่ืองจักรและ
ยานพาหนะ  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณท่ีเก่ียวกับ
งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ใชเปนสถานท่ี
รองรบัการอพยพ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี
ในสถานการณ
ฉุกเฉิน  จําเปน  
เรงดวน 

กอสรางอาคารศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน  อบต.บานบึง 
 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐. - - ความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ี

ไดรับการบริการ

สาธารณะ 

-ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

-ประชาชน

ไดรับความ

ชวยเหลืออยาง

ทันทวงทีเมื่อมี

สาธารณภัยใน

พ้ืนท่ี         

 

 

 

 

อบจ.ราชบุรี 

 

 


