
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายซับตัวหนอน หมูที่ 1 
บานโปงกระทิงบน  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

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

- 
 

2,400,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

 
 

- - - รอยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายโคกสมบูรณ  หมูที่ 1 
บานโปงกระทิงบน  
ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

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

- - - - 2,400,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

รอยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายทุงกระจี้ หมูที่ 2  
บานโปงกระทิงลางเชื่อมตอ 
หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชุบร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 1,300 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 7,800 ตร.ม. พรอม
วางทอระบายน้ํา 

4,680,000 
ทางหลวงฯ 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมู 2 ต.บานบึง                 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อลดการทวมขังของน้ํา
และปองกันน้ําทวม 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ  1.80 x 3 
เมตร กวาง 6.00 เมตร 
จํานวน 2 ชอง 

- - 600,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

 

- - รอยละ 90
ของพื้นที่ไม
ทวมขังของน้ํา 

ปญหาการทวมขังของ
น้ําลดลง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบานเพชรจินดา 
เชื่อมตอ (บานหลังเขา)  
หมูที่ 3 บานรองเจริญ  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชุบร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 500 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
3,000 ตร.ม. 

- - 1,800,000 
ทางหลวง 

- - 
 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายโรงเรียนบานรองเจริญ 
หมูที่ 3 ต.บานบึง อ.บานคา  
เชื่อมตอ หมูที่ 6 (ชวงที่ 3) 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 375 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,250 ตร.ม. 

- - 1,300,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม 
- สายรองเจริญ 4 เชื่อมตอ 
สายรองเจริญ 2 หมูที่ 3 
บานรองเจริญ  ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 350 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,100 ตร.ม. 

- - - 1,200,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายวัดเจริญธรรมนิมิต  
หมู 3  บานรองเจริญ
เชื่อมตอ สายหวยกอกแกก 
หมูที่ 6 บานหวยสวนพลู  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชุบร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง  
6 เมตร  ยาว 1,900 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไมนอย
กวา 11,400 ตร.ม. พรอม
วางทอระบายน้ํา 

- - 6,840,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- 
 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 - สายแกวมังกร หมูที่ 3 
บานรองเจริญ เชื่อมตอ            
บานหวยสวนพลู หมูที ่6 
บานหวยสวนพลู ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 
เมตร  ยาว 800 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
4,800 ตร.ม.    พรอมวาง
ทอระบายน้าํ 

- 2,880,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายนําโชค  
(ขางโรงพยาบาลบานคา)  
หมูที่ 3 บานรองเจริญ  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชุบร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
กวาง 8 เมตร ยาว 1,100 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม
นอยกวา 8,800 ตร.ม.  

5,280,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- - - 
 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต  - สาย คอกแพะ 
หมูที่ 3 บานรองเจริญ  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร  ยาว 400 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 2,400 ตร.ม. 

1,320,000 
ทางหลวงฯ 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรลาดยางแอสฟลทติก  
- สาย กม.26 -วัดเจริญธรรม
นิมิตร หมูที่ 3 บานรองเจริญ 
เชื่อมตอ หมูที่ 8  บานหวย
น้ําใส ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติก กวาง 6 
เมตร ยาว 1,700 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร ไมนอย
กวา 2,400 ตร.ม. 

5,814,000 
ทางหลวงฯ 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต  
- สายบานหลังเขา เชื่อมตอ 
สาย สปก. หมูที ่3 ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติก คอนกรีต 
กวาง 6 เมตร  ยาว 800 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม          
นอยกวา 4,800 ตร.ม. 

2,640,000 
ทางหลวงฯ 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทตกิคอนกรีต   
- สายรอบอางเก็บน้ํา 
หวยทาเคย หมูที ่4 ต.บานบึง 
อ.บานคา  จ.ราชุบร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 20,000 ตร.ม. 

2,850,000 
อบจ.ราชบุร ี

2,850,000 
อบจ.ราชบุร ี

2,850,000 
อบจ.ราชบุร ี

2,850,000 
อบจ.ราชบุร ี

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สาย 2 ธานน้าํริน  
หมูที่ 5 บานพุบอนบน เชื่อม 
สายทิวทอง หมู 14 บานพุ
บอนกลาง ต.บานบึง อ.บานคา 
จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 1,200 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 7,200 ตร.ม. 

- - - 4,320,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทตกิคอนกรีต  
- สายบานโปงใหญ เชื่อมตอ 
บานพุชะเอม (ชวงที่ 3)  
หมูที่ 5  บานพบุอน ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต  กวาง 6 เมตร ยาว 
1,800 เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจร  ไมนอยกวา 
10,800 ตร.ม.  

6,156,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- - - 
 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถัง 
เก็บน้ํา ฝ.99 หมู 5  
บานพุบอนบน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการ อปุโภค - 
บริโภค 

จํานวน 1 แหง 50,000 
ปภจ.ราชบุร ี

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภคและการเกษตร 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทตกิคอนกรีต  
- สาย 3 - ตนตะเคียน หมูที่ 5 
บานพุบอน เชื่อมตอ สายโปง
ใหญ - วัดปาพุบอน หมู 11 
บานพุบอนลาง ต.บานบึง   
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร  ยาว 980 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 5,880 ตร.ม. 

- 352,800 
ทางหลวงฯ 

- - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางเรียงหินใหญ 
พรอมดาดคอนกรีต - หลัง
ฝาย มข.2527  ลาํหวย
หุบสลัคได (บริเวณบานธาร
น้ําริน) หมูที่ 5 บานพุบอน
บน  ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อปองกันการพังทลาย
ของฝายและเพือ่ความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เรียงหินใหญ พรอมดาด
คอนกรีตขนาดกวาง 4 
เมตร  ยาว 30 เมตร 

- - - 600,000 
ปภจ.ราชบุร ี

 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบานหวยสวนพล ูเชื่อม 
บานหวยอวี็อก ชวงที่ 3  
หมูที่ 6 บานหวยสวนพลู  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 300 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
1,800 ตร.ม. 

- 1,080,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

 

- 
 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบานหวยสวนพลู เชื่อม 
ชายน้ํา (ชวงที่ 3) หมูที่ 6 
บานหวยสวนพลู ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 10,000 ตร.ม. 

- - - - 6,000,000 
ทางหลวงฯ 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบานดอนมะกอก - บาน
หวยกอกแกก หมูที ่6  
บานหวยสวนพลู เชื่อมตอ 
หมูที่ 3  บานรองเจริญ  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 
5 เมตร  ยาว 1,750 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไมนอย
กวา 8,750 ตร.ม.  

- - - 5,250,000 
ทางหลวงฯ 

 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - สายหวยอีวอก หมูที ่6 
บานหวยสวนพลู ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 
เมตร  ยาว 1,500 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 7,500 ตร.ม. 

- - - 4,500,000 
ทางหลวงฯ 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายพุตะเคียน 2 เชื่อมตอ 
สาย รบ.4023 หมูที่ 7  
บานพุตะเคียน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

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

- - - - 6,600,000 
ทางหลวงฯ 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

25 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายพัฒนาเหมืองจารุณี  
หมูที่ 8 (ชวงที่ 2) บานหวย
น้ําใส เชื่อมตอ หมูที ่3   
บานรองเจริญ ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี  

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 8 
เมตร  ยาว 4,000 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 32,000 ตร.ม. 

- - - - 18,000,000 
อบจ.ราชบุร ี

 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - 
สายโปงใหญ - สปก. หมูที ่9 
บานดงคา ต.บานคา  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

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

- - - 3,600,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบานทุงกระจี้ (ชวงที่ 2) 
หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด 
เชื่อม หมูที่ 2 บานโปง
กระทิงลาง ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไมนอย
กวา 10,000 ตร.ม.  

6,000,000 
ทางหลวงฯ 

- - 6,000,000 
ทางหลวงฯ 

6,000,000 
ทางหลวงฯ 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
- สายสหกรณเกา - โปงกระทิง
บน หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. 

3,420,000 
ทางหลวงฯ 

3,420,000 
ทางหลวงฯ 

- 3,420,000 
ทางหลวงฯ 

3,420,000 
ทางหลวงฯ 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

29 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
- สายบานพุบอนลาง หมูที่ 11  
เชื่อมตอ สายบานโปงใหญ หมู
ที่ 5 บานพุบอนบน และ 
หมูที่ 9 บานดงคา ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต
กวาง  6 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจร ไมนอยกวา 
12,000 ตร.ม. 

6,840,000 
อบจ.ราชบุร ี

- - 6,840,000 
อบจ.ราชบุร ี

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทตกิคอนกรีต  
- สายบานพบุอนลาง หมูที่ 11 
เชื่อมตอหมูที่ 12 บานโปง
กระทิงกลาง ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติก คอนกรีต
กวาง  6 เมตร  ยาว 
1,500 เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจร  ไมนอยกวา 9,000 
ตร.ม. 

2,565,000 
อบจ.ราชบุร ี

2,565,000 
อบจ.ราชบุร ี

- - 
 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริม   
- ซอยสาธิต เชื่อมตอ สาย 
สปก. หมูที่ 12 บานโปง      
กระทิงกลาง ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี   

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 650 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
3,900 ตร.ม. 

- 2,700,000 
ทางหลวงฯ 

 

- - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทตกิคอนกรีต   
- สาย สปก. หมูที่ 12  
เชื่อมตอ หมูที่ 1 บานโปง
กระทิงบน      
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชุบร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร ยาว 500 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. 

- 1,710,000 
ทางหลวงฯ 

- - 
 

1,710,000 
ทางหลวงฯ 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
- สายพุหิน  เชื่อมตอ ถนนสาย
ชายน้ํา - หวยสวนพลู (ชวง 3)  
หมูที่ 13 ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติก คอนกรีต 
กวาง 6 เมตร ยาว 900 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม
นอยกวา 5,400 ตร.ม. 

3,078,000 
ทางหลวงฯ 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

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

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติก คอนกรีต 
กวาง 8 เมตร ยาว 3,000 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไม
นอยกวา 24,000 ตร.ม. 

- - - 2,565,000 
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

2,565,000 
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

35 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย 5 สุข
สม  หมูที่ 14 บานพุบอนกลาง 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 1,200 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 7,200 ตร.ม. 

- - 
 

- 4,000,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

36 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายเหมืองปะติ (ชวงที่ 2)  
หมูที่ 14 ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

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

- - 2,400,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทตกิคอนกรีต  
- สายเหมืองปะติ หมูที่ 14 
บานพุบอนกลาง ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  
ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. 

3,420,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- - - 
 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองชาง 

38 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมู 
14 บานพบุอนกลาง  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการ อปุโภค - 
บริโภค 

จํานวน 1 แหง - - 50,000 
น้ําบาดาล  
ภาค 7 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภคและการเกษตร 

กองชาง 

39 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจรสะพาน 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรและลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน 

มีอุปกรณและสัญญาณไฟ
จราจร รวมถึงอปุกรณอื่นๆ 
เพื่อเตือนครบทุกจุดเส่ียง 

300,000 
ทางหลวงฯ 

300,000 
ทางหลวงฯ 

300,000 
ทางหลวงฯ 

300,000 
ทางหลวงฯ 

300,000 
ทางหลวงฯ 

รอยละ 90 
ของจํานวน 
อุบัติเหตุลดลง 

ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินจาก
อุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง
ตางๆ 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.2 แผนงานการพาณชิย 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภคบริโภค อยาง
เพียงพอ 

จํานวน 14 หมูบาน - - - 500,000 
ทสจ. 

- รอยละ 95
ของประชาชน
มีประปาใช 

ประชาชน 14 
หมูบานมีน้ําใชในการ
อุปโภคอยางเพียงพอ 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกลําหวย 
รองเจริญ พรอมฝายกั้นน้ํา 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ทําการเกษตร 

จํานวน 1 แหง พรอมฝาย 
10 ตัว 

4,000,000 
อบจ.ราชบุรี 

- - - - จํานวน
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางฝายน้าํลน เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 14 แหง 2,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

2,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

2,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

2,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

2,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

รอยละ 90
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค และการเกษตร 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางฝายชะลอ
น้ํากึ่งถาวรบานบางกะมา 
หมูที่ 1 บานโปงกระทิงบน  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 1 แหง - - - 700,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

- รอยละ 95
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค และการเกษตร 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางฝายชะลอ
น้ําหวยซับตัวหนอน หมูที ่1 
บานโปงกระทิงบน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 1 แหง - - - 700,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

- รอยละ 95
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค และการเกษตร 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางฝายชะลอ
น้ําหวยโปงกระทิง หมูที่ 1 
บานโปงกระทิงบน ต.บานบึง 
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 1 แหง - - - 700,000 
กรมทรัพยน้ํา 

- รอยละ 95
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค และ
การเกษตร 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการสรางฝายน้ําลน  
หลังวัดมหาโชค หมูที่ 2  
ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 1 แหง - - 1,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,000,000
ปภจ.ราชบุร ี

1,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

รอยละ 95
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค และ
การเกษตร 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางฝายน้าํลน
หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน      
ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 2 แหง 1,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

- - รอยละ 95
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค และ
การเกษตร 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางฝายน้าํลน
หมูที่ 5 บานพุบอนบน ต.
บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 6 แหง - - 3,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

3,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

3,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

รอยละ 95
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค และ
การเกษตร 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางฝายน้าํลน
หมูที่ 14 บานพุบอนกลาง  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 6 แหง 1,200,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,200,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,200,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,200,000 
ปภจ.ราชบุร ี

- รอยละ 95
ของประชาชน
มีน้ําอุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค และ
การเกษตร 

กองชาง 

10 โครงการกําหนดพื้นที่ใช
ประโยชนลําน้าํรวมกัน 

เพื่อกําหนดพื้นที่ใช
ประโยชนลําน้าํภาชี
รวมกันของตําบลบานบึง 

หมู 3,6,8,13 100,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

100,000
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

100,000
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

100,000
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

100,000
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

รอยละ 90   
มีความรวม
กําหนดพื้นที ่

ประชาชนมีน้ําไวใช
อุปโภค-บริโภคและ
บริโภคแบงปนกัน 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกลําหวย  
คูคลอง และสระน้ํา 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

จํานวน 14 แหง 1,500,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,500,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,500,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,500,000 
ปภจ.ราชบุร ี

1,500,000 
ปภจ.ราชบุร ี

จํานวน
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน มีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

12 โครงการขุดสระกักเก็บน้าํ เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

จํานวน 14 แหง 2,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

2,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

2,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

2,000,000 
ปภจ.ราชบุร ี

- จํานวน
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค 
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

13 โครงการขุดเจาะบอน้าํ
บาดาล เพื่อการอปุโภค -
บริโภค และการเกษตร 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ขุดเจาะบอน้าํบาดาล พรอม
ระบบการกระจายน้ํา  
จํานวน 14 หมูบาน 

4,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

4,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

4,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

4,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

- น้ําอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ   
รอยละ 91 

เกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

14 โครงการขุดลอกอางเก็บน้าํ
บานพุน้ํารอน 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ขุดลอกอางเก็บน้าํ จาํนวน 
1 แหง 

750,000 
ชลประทาน 

3,500,000 
ชลประทาน 

3,500,000 
ชลประทาน 

3,500,000 
ชลประทาน 

3,500,000 
ชลประทาน 

น้ําอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ   
รอยละ 90 

เกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

15 โครงการขุดลอกอางเก็บน้าํพุ
ตะเคียน 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ขุดลอกอางเก็บน้าํ จาํนวน 
1 แหง 

750,000 
ชลประทาน 

750,000 
ชลประทาน 

750,000 
ชลประทาน 

750,000 
ชลประทาน 

750,000 
ชลประทาน 

น้ําอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ   
รอยละ 90 

เกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกอางเก็บน้าํ
รองเจริญ 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ขุดลอกอางเก็บน้ํา จํานวน 1 
แหง 

2,500,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

2,500,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

2,500,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

2,500,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

- น้ําอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ   
รอยละ 90 

เกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

17 โครงการจัดหาแหลงน้ําเพือ่
การเกษตร 

เพื่อจัดหาแหลงน้ําที่มี
คุณภาพเพื่อการเกษตร 
ซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่
อยางยั่งยืน 

จัดหาแหลงน้ําเพื่อใชในการ
ทําการเกษตรจํานวน 1 แหง 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

ปริมาณแหลง
น้ํามีเพียงพอ
กับความ
ตองการใชเพื่อ
การเกษตร 

พื้นที่มีแหลงน้ําที่มี
คุณภาพมีปริมาณ
เพียงพอเพื่อใชใน
การเกษตร 

กองชาง 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
สงน้ําเพื่อการเกษตร 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคู
คลองและระบชลประทาน 
เพื่อการเกษตร ใหมี
ประสิทธิภาพในการสงน้ํา
เพิ่มมากขึ้น 

จัดทําระบบทอสงน้ําใหมี
ประสิทธิภาพในการสงน้ํา 
เพื่อใชในภาคการเกษตร
จํานวน 1 แหง 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร   

จ.ราชบุรี 

พื้นที่ทํา
การเกษตร
ไดรับการสง
น้ําเพื่อใชใน
การทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

คู คลอง และระบบ
ชลประทาน ไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพ
ในการสงน้ําใหไดเพิ่ม
มากขึ้นและครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

กองชาง 

19 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
เขตรักษาพันธสัตวปาแมน้ํา
ภาชี พรอมระบบสงน้ํา 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

กอสรางอางเก็บน้ําพรอม
ระบบสงน้ํา จํานวน 1 แหง 

40,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

- - 40,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

40,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

น้ําอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ   
รอยละ 90 

เกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการขุดลอกอ า ง เก็ บ
น้ําทาเคย 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ชุดลอกอางเก็บน้ํา  จํานวน 
1 แหง 

20,000,000 
ชลประทาน 

- - 20,000,000 
ชลประทาน 

- น้ําอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ   
รอยละ 90 

เกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา 
บานโปงกระทิงบน 

เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่มี
แหลงน้ําเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

กอสรางอางเก็บน้ําพรอม
ระบบสงน้ํา จํานวน 1 แหง 

- - - - 40,000,000 
กรมทรัพยน้ําฯ 

น้ําอุปโภค
บริโภค
เพียงพอ   
รอยละ 90 

เกษตรกรมีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

22 โครงการขยายเขตทอสงน้ํา
เพื่ อการเกษตร และ เพิ่ ม
ขนาดทอการเกษตร 

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

จํานวน 14 หมูบาน - - 2,500,000 
ชลประทาน 

2,500,000 
ชลประทาน 

2,500,000 
ชลประทาน 

รอยละ 95 
ของประชาชน
มีน้ํา อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภคและการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

23 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อางเก็บน้ํา 
บานดงยาง หมูที่ 4  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําในการอุปโภค – 
บริโภค และเพือ่ใชใน
การเกษตร 

ปรับปรุงซอมแซมอางเก็บ
น้ําบานดงยางใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- - - 2,000,000 
กรมทรัพยน้ํา 

2,000,000 
กรมทรัพยน้ํา 

รอยละ 95 
ของประชาชน
มีน้ํา อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภคและการเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3 การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    2.1  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง หมูที่ 2 
โปงกระทิงลาง 

เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชน มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง ได
ออกกาํลังกายอยาง
ทั่วถึง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง จาํนวน 1 ชุด 

- - 100,000 
การทองเที่ยว

และกีฬา  
จ.ราชบุรี 

100,000 
การทองเที่ยว

และกีฬา  
จ.ราชบุรี 

100,000 
การทองเที่ยว

และกีฬา  
จ.ราชบุรี 

สุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง หมูที่ 3 
บานรองเจริญ 

เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชน มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง ได
ออกกาํลังกายอยาง
ทั่วถึง 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง จาํนวน 1 ชุด 

- - 100,000 
การทองเที่ยว

และกีฬา  
จ.ราชบุรี 

100,000 
การทองเที่ยว

และกีฬา  
จ.ราชบุรี 

100,000 
การทองเที่ยว

และกีฬา  
จ.ราชบุรี 

สุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๒๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 การพัฒนาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
-   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 

2.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก บานโปงกระทิงบน 
หมูที่ 1 

เพื่อใหเด็กเล็กในหมูที่ 1 มี
อาคารสถานที่ศึกษาเลา
เรียน 

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานโปงกระทิงบน หมูที่ 1 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต. กาํหนด 

2,400,000 
กรมสงเสริมฯ 

- - - - จํานวน 1 หลัง  เด็กเล็กในหมูที่ 1 มี
อาคารสถานที่ศึกษา
เลาเรียนที่ดี 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก บานหวยสวนพลู  
หมูที่ 6 

เพื่อใหเด็กเล็กในหมูที่ 6 
และพื้นที่ใกลเคียง มีอาคาร
สถานที่ศึกษาเลาเรียน 

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโปงกะทิงบน หมูที่ 6 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.กําหนด 

- - - 2,400,000 
กรมสงเสริมฯ 

- จํานวน 1 หลัง เด็กเล็กในหมูที่ 6 และ
พื้นที่ใกลเคียงมีอาคาร
สถานที่ศึกษาเลาเรียน 

กองการศึกษา 

3 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก บานโปงกระทิงลาง 
หมูที่ 2 

เพื่อใหเด็กเล็กในหมูที่ 2 
และพื้นที่ใกลเคียง มีอาคาร
สถานที่ศึกษาเลาเรียน 

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโปงกะทิงบน หมูที่ 2 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.กําหนด 

- - - - 2,400,000 
กรมสงเสริมฯ 

จํานวน 1 หลัง เด็กเล็กในหมูที่ 2 และ
พื้นที่ใกลเคียงมีอาคาร
สถานที่ศึกษาเลาเรียน 

กองการศึกษา 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 การพัฒนาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
-   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 

2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเงินสงเคราะห
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูยากไร 
คนพิการ ผูติดเชื้อ 

เพื่อใหผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส ผูยากไร คน
พิการ ผูติดเชื้อ ในพื้นที ่มี
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และไดรับโอกาสที่ด ี

ชวยเหลือเงินสงเคราะห
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผู
ยากไร คนพิการ ผูติดเชื้อ 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

จํานวน
กลุมเปาหมายที่
ไดรับความ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอายุที่ไดรับ
คัดเลือกไดรับเงิน
ชวยเหลือ 

สํานักปลัดฯ 

2 โครงการสงเสริมอาชีพผูติดเชื้อ 
HIV 

เพื่อใหผูติดเชื้อ HIV มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
อาชีพเลี้ยงชีพ 

สงเสริมอาชีพใหกับผูติดเชื้อ 
HIV จํานวน 1 รุน/ป 

10,000 
 พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูติดเชื้อไดรับการฝก
อาชีพ 

สํานักปลัดฯ 

3 โครงการซอมแซมบานผูสูงอายุ 
คนพิการ ผูยากไร 

เพื่อใหกลุมเปาหมายมี
คุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

ซอมแซมบานผูสูงอายุ คน
พิการ ผูยากไร ปละ 1 ครั้ง 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

จํานวนบานที่
ไดรับการ
ซอมแซม 

บานผูสูงอาย ุคนพิการ 
ผูยากไร ไดรับการ
ซอมแซม 

สํานักปลัดฯ 

4 โครงการสงเสริมการจัด
สวัสดิการในชุมชน 

เพื่อใหชุมชนมีสวัสดิการที่ดี
ในการดํารงชีวิต 

จัดใหมีสวัสดิการใหกับชุมชน
โดยการรวมเปนสมาชิก 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

จํานวนสมาชกิ
มีเพิ่มมากขึ้น 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

5 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและสิ่งอาํนวย
ความสะดวกของผูสูงอายุให
เหมาะสมและปลอดภัย 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ของผูสูงอายุใหมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

ผูสูงอายุในเขตตําบลบานบึง 100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

รอยละ 90 
ของผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการเสริมสรางชุมชนที่เปน
มิตรกับผูสูงอาย ุ

กลุมเปาหมายมีคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น 

พัฒนาแหลงชุมชนใหมีความ
เหมาะสมกับผูสูงอายุมากขึ้น 

100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

รอยละ 90 
ของผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 การพัฒนาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
-   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 

2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการฝกอาชีพใหกับกลุม
สตรีตําบลบานบึง 

เพื่อใหกลุมเปาหมาย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
อาชีพเลี้ยงชีพ 

สงเสริมอาชีพใหกับกลุมสตรี 
จํานวน 1 รุน/ป 

100,000 
พม. 

100,000 
พม. 

- - - จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

กลุมเปาหมายไดรับการ
ฝกอาชีพ 

สํานักปลัดฯ 

8 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอาย ุ

เพื่อจัดอบรมผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผูสูงอายุในเขตตําบลบานบึง 60,000 
สปสช. 

60,000 
สปสช. 

60,000 
สปสช. 

60,000 
สปสช. 

60,000 
สปสช. 

จํานวนผูสูงอายุ
เขารวม
โครงการ 200 
คน 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

9 โครงการอบรมใหความรูในการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ

เพื่อใหผูสูงอายุและผูดแูล
ผูสูงอายุมีความรูเกีย่วกบั
การดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ 
250 คน 

50,000 
สปสช. 

50,000 
สปสช. 

50,000 
สปสช. 

50,000 
สปสช. 

50,000 
สปสช. 

รอยละ 95 
ของผูสูงอายุมี
ความรูมากขึ้น 

ผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอายุมีความรู
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด 

10 โครงการสงเสริมและพัฒนาคน
พิการ ผูดอยโอกาส และคนไร
ที่พึ่ง 

เพื่อใหคนพิการ 
ผูดอยโอกาส และคนไรที่
พึ่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการ ผูดอยโอกาส และ
คนไรที่พึ่ง จํานวน 50 คน 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

รอยละ 95 
ของคนพิการ 
ผูดอยโอกาส 
และคนไรที่พึ่ง
มีความรูมาก
ขึ้น 

คนพิการ ผูดอยโอกาส 
และคนไรที่พึ่ง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

11 โครงการอุดหนุนกิจกรรม/
โครงการศูนยบริการคนพิการ
ตําบลบานบึง 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยบริการคน
พิการตําบลบานบึง 

อุดหนุนศูนยบริการคนพกิาร
ตําบลบานบึง 

- - 400,000
อบต.บานบึง 

400,000
อบต.บานบึง 

400,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนคน
พิการที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

คนพิการมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 การพัฒนาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
-   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 

2.4 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางเตาเผาขยะ เพื่อใหปริมาณขยะที่มี
ปริมาณมากขึ้นทุกวันไดรับ
การกําจัดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

หมูที่ 2 และหมูที่ 4 ตาม
รายละเอียดที ่อบต.กาํหนด 

- - - 20,000,000 
ทสจ.ราชบุรี 

- ปญหาขยะลด
นอยลงรอยละ 
50 เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา 

ปญหาขยะมูลฝอยและ
สิ่งของเหลือใชไดรับ
การดูแลและจัดการ
อยางเปนระบบ 

กองสาธารณสุข 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 การพัฒนาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
-   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 

2.5 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลบานบึง 

เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบ
ครอบครัวและสรางความ
รักความอบอุนในครอบครัว 

ดําเนินการจัดทําโครงการ
เพื่อสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว จํานวน 1 
โครงการ 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

จํานวนสมาชกิ
เขารวม
โครงการ 

ลดปญหาสังคม พอ แม 
ลูก มีความเขาใจกัน
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

2 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ
กลุมแมบานและสตรีตําบล
บานบึง 

เพื่อใหกลุมสตรีและแมบาน
ตําบลบานบึงมีอาชพี
ทางเลือกในการดํารงชีวิต 

จัดอบรมอาชีพใหกับกลุม
แมบานสตรีตําบลบานบึง 
อยางนอยปละ1 คร้ัง 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

กลุมแมบานและสตรี
ตําบลบานบึง มีอาชีพที่
ดีในการดํารงชีวิต 

สํานักปลัดฯ 

3 โครงการพัฒนาสังคมบน 
พื้นที่สูง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 
และสงเสริมอาชีพใหกับ
ราษฎรที่อยูบนพื้นที่สูง 

ผูสูงอายุและผูดวยโอกาสที่
อาศัยอยูในพื้นที่สูง ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
รายไดมากขึ้น 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุและผูดวย
โอกาสทีอ่าศัยอยูใน
พื้นที่สูง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการจางงานเรงดวนเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนดาน
อาชีพผูประสบภัยธรรมชาติ
และผูตกงาน/วางงาน 

เพื่อใหบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
ผูประสบภัยธรรมชาต ิ

จางแรงงานเรงดวประชาชน
ในพื้นที่ตําบลบานบึง 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ
ครอบคลุมพื้นที่
ตําบล 

ผูประสบภัย ผูตกงาน 
และผูวางงานมีรายได
ในการยังชีพ 

สํานักปลัด 

5 โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงคประจําหมูบาน 
หมูที่ 13 ต.บานบึง อ.บานคา 
จ.ราชบุรี 

เพื่อใหมีสถานที่ในการทาํ
กิจกรรมรวมของประจํา
หมูบาน 

กอสรางศาลาอเนกประสงค
ประจําหมูบาน จํานวน 1 
แหง (หมูที่ 13) 

- - 600,000 
ยุทธศาสตร  
จ.ราชบุรี 

- - ปริมาณการใช
งานศาลา
อเนกประสงค 

มีสถานที่ทํากจิกรรม
รวมกัน 

สํานักปลัด 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3 การพัฒนาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
-   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 

2.5 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงคประจําหมูบาน 
หมูที่ 14 ต.บานบึง อ.บานคา 
จ.ราชบุรี 

เพื่อใหมีสถานที่ในการทาํ
กิจกรรมรวมของประจํา
หมูบาน 

กอสรางศาลาอเนกประสงค
ประจําหมูบาน จํานวน 1 
แหง (หมูที่ 14) 

- - 600,000 
ยุทธศาสตร  
จ.ราชบุรี 

- - ปริมาณการใช
งานศาลา
อเนกประสงค 

มีสถานที่ทํากจิกรรม
รวมกัน 

สํานักปลัด 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3  การพัฒนาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
-  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
2. ยทุธศาสตรการพฒันา ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
 ๒.6  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคประจําหมูบาน 

เพื่อใหประชาชนในเขต
พื้นที่มีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานในการเลนกีฬา 

กอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค จํานวน 1 
แหง หมูที่ 13 บานพุหิน 

1,900,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
มีสนามกีฬาไว
เลน 

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนมีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานไวเลนกีฬา 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการกอสรางสนามกีฬา
อเนกประสงคแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อใหประชาชนในเขต
พื้นที่มีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานในการเลนกีฬา 

กอสรางสนามกีฬา
อเนกประสงค จํานวน 1 
แหง หมูที่ 5 บานพุบอนบน 

1,900,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
มีสนามกีฬาไว
เลน 

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนมีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานไวเลนกีฬา 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการกอสรางโรงยิมอเนก
ประสงค 

เพื่อใหประชาชนในเขต
พื้นที่มีสถานที่ที่มีมาตรฐาน
ในการเลนกีฬา 

กอสรางโรงยิมอเนกประสงค 
จํานวน 1 แหง หมูที่ 3 บาน
รองเจริญ 

3,000,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
มีสนามกีฬาไว
เลน 

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนมีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานไวเลนกีฬา 

กองการศึกษา 
 

4 โครงการศูนยเรียนรูวิถีชาติ
พันธุราษฎรบนพื้นที่สูง 

เพื่อเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ของราษฎรบน
พื้นที่สูงประจําทองถิ่น 

ศูนยเรียนรูจํานวน 1 แหง - - - 150,000 
ศูนยพัฒนาราษฎร

บนพื้นที่สูง 

- จํานวนผูเขาชม
แหลงเรียนรู 

ประชาชนไดรับรูถึงวัฒ
ธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของ
ราษฎรบนพื้นที่สูงที่
ควรอนุรักษไว 

สํานักปลัด 

5 โครงการกอสรางสนามกีฬา
ประจําอาํเภอบานคา 

เพื่อจัดสรางสนามกีฬา
มาตรฐานในระดับอําเภอ 
ใหประชาชน ไดใชเปน
สถานที่ออกกําลังกายและ
ฝกซอมแขงขันกีฬา 

สนามกีฬาระดับอาํเภอ 
จํานวน 1 แหง 

- - - 50,000,000 
การทองเที่ยว

และกีฬา 

- จํานวนผูเขาใช
บริการสนาม
กีฬา 

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนมีสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานไวสําหรับ
ออกกาํลังกายและ
ฝกซอมแขงขันกีฬา 

สํานักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 3  ดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่3  ดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
    3.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิงเอนกประสงค 

เพื่อปองกันและระงับการ
เกิดเหตุอัคคีภัย และแกไข
ปญหาขาดแคลนน้ําในชวง
ภัยแลง  

ซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง เปน
เครื่องยนตที่ไดรับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยจากมวลพิษ
ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑขับเคล่ือน
มีความจุไมนอยกวา 
10,๐๐๐ ลิตรมีถัง
น้ําและโฟมอยูในตัว
พรอมระบบผสมโฟม 
ติดตั้งแทนปนฉีดน้ํา/
โฟม พรอมอุปกรณ
ครบชุด 

- - 5,900,000 
อบจ.ราชบุร ี

- - จํานวนประชาชน
เขารวมโครงการ 

พลเรือนมี
ความสามารถในการ
รักษาความสงบและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สํานักปลัด 

2 โครงการกอสรางปอมยาม
สําหรับชุดรักษาควาปลอดภัย
หมูบาน (ชรบ.) หมูที่ 6 บาน
หวยสวนพลู ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหแกประชาชน
ในพื้นที่ 

ปอมยามสาํหรับชุด
รักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน 
จํานวน 1 แหง 

- - - 150,000 
อ.บานคา 

- จํานวนเหตุการณ
รายแรงตางๆ
ลดลง 

เกิดความปลอดภยักับ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

3 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
CCTV ในเขตตําบลบานบึง 

 

เพื่อเฝาระวังเหตุรายและ
นําไปสูการชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยาง
ทันทวงที 

ติดตั้งกลองวงจร
ปด CCTV 

- - - 400,000 
อบจ.ราชบุร ี

- จํานวน
ผูประสบภัยจาก
เหตุรายมีจํานวน
ลดลง 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลืออยาง
ทันทวงที 

สํานักปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่4  ดานการเมอืงการบรหิาร 
    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังปายบอก
ทางในเขตพื้นที่ตําบล 
บานบึง 

เพื่อใหมีปายบอก
เสนทางและปาย
ประชาสัมพันธอื่นๆ
ในเขตพื้นที่ตําบล
บานบึง 

กอสรางปายบอกเสนทาง
และปายประชาสัมพันธ
อื่นๆตามแบบที ่อบต.
กําหนด 

- - - 200,000 
ทางหลวงชนบท 

- จํานวน
ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร 

เพื่อใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ใชเสนทางสัญจรไป
มา 

สํานักปลัด 
กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิ การคา การบรกิารทองเทีย่วดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
-  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรม และการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่5 ดานการทองเทีย่ว และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 5.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานน้ํา ดิน 
และปาไม ใหมีสภาพที่ดีขึ้น 
เพื่อประโยชนแกประชาชน 

จัดกิจกรรมมากกวา 1 ครั้ง 20,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
ยุทธศาสตร 
จ.ราชบุรี 

ประชาชนเขา
รวมโครงการ
และรวมดําเนิน
กิจกรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดานน้าํ 
ดิน และปาไม มีสภาพ
ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 
 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

๑๓๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่1  การพัฒนาการเกษตรสเีขยีวแบบครบวงจร และเมอืงอาหารคณุภาพทีเ่ตบิโตอยางมัน่คง 
-  ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรม และการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่6 ดานเศรษฐกจิ 
 6.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน  
รบัผดิ 

ชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตแกเกษตรกร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตใหแกเกษตรกร 

ฝกอบรมเพื่อถายทอดความรู
แกเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร จาํนวน 1 
รุน/ป 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

จํานวน
เกษตรกรผูมา
เขารวม
โครงการ 

เกษตรกรในพื้นที่มี
ศักยภาพในการผลิต
สินคาทางการเกษตร 

สํานักปลัดฯ 

2 โครงการอบรมปองกันกาํจัด
โรคเหี่ยวสับปะรด 

เพื่ออบรมเกษตรกรใหมี
องคความรูในการปองกัน
กําจัดโรคเหี่ยวสับปะรด 

ฝกอบรมเพื่อถายทอดความรู
แกเกษตรกรเพื่อใหทราบถึง
วิธีการปองกันและแกไข
ปญหาในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร จาํนวน 1 
รุน/ป 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

จํานวน
เกษตรกรผูมา
เขารวม
โครงการ 

เกษตรกรมีทักษะและมี
องคความรูเพิ่มมากขึ้น 
สามารถปองกันและ
แกไขปญหาโรคเหี่ยว
สับปะรดได 

สํานักปลัดฯ 

3 โครงการอบรมสงเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 

เพื่ออบรมเกษตรกรใหมี
องคความรูในการผลิต
พืชผักปลอดภยั 

ฝกอบรมใหความรูแก
เกษตรกรในประโยชนของ
สารชีวภัณฑและพษิภยัจาก
สรเคมีในการนํามาใชทํา
การเกษตร 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

จํานวน
เกษตรกรผูมา
เขารวม
โครงการ 

เกษตรกรไดรับความรู
ในการทําการเกษตร
อินทรีโดยใชสารชีว
ภัณฑแทนการใช
สารเคมี 

สํานักปลัดฯ 

 


