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แบบ  ผ.01 

บัญชีโครงการพัฒนา   

 แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.2560 – 2562 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
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                                  แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์   อ าเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน           
1.1.แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  ตรอก  ซอย  ทางเดินเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางระบายน้้า ค.ส.ล. 
 แบบรางยู บริเวณทางเข้า
หมู่บ้านรางปลาหมอ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และระบายน้้า
ลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมรางระบายน้้า ค.ส.ล. แบบ
รางยู กว้าง 0.60 เมตร ยาว 27 
เมตร คดิเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
87.70 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่ก้าหนด 

135,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 
สามารถระบายน้้าและ
ลดปัญหาน้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมวางท่อลอด
ระบายซอยบ้านด่านซอย 1  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และระบายน้้า
ลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.80 เมตร 
ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
360.40 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด ø 
0.40 เมตร จ้านวน 12 ท่อน 
ตามแบบแปลนท่ีก้าหนด 

255,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 
สามารถระบายน้้าและ
ลดปัญหาน้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

3. ติดตั้งกระจกโค้งบรเิวณทาง
แยกและจดุตัดในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านสิงห ์

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ติดตั้งกระจกโค้งจราจร แบบโพลี
คาร์บอเนต ขนาด ø 32 น้ิว 
พร้อมเสาเหล็ก ขนาด ø3 น้ิว 
จ้านวน 14 ชุด  ตามแบบแปลนที่
ก้าหนด 

65,800   ร้อยละของประชาชน
ได้รับความสะดวก

เพิ่มขึ้น 

ลดอุบัตเิหตุในการสัญจร กองช่าง 
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                          แบบ ผ.01 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน           
1.1.แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  ตรอก  ซอย  ทางเดินเท้า  ท่อระบายน้ า 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายเสถียร  
นาคเส็ง พร้อมหูช้าง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.50 เมตร 
เมตร ยาว 22 เมตร                        
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 80.25 ตารางเมตร 
พร้อมหูช้าง 

48,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 
 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านป้าห่อ พร้อมหู
ช้าง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.50 เมตร 
เมตร ยาว 133 เมตร                        
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 476.25 ตารางเมตร 
พร้อมหูช้าง 

300,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการคมนาคม 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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                                แบบ ผ.01   
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียนร้อย  
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    
          7.6.แนวทางการพัฒนาที่  6 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อโตะ๊ท้างาน  
ส้าหรับปลัดเทศบาล 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท้างาน  
ส้าหรับปลัดเทศบาล 
ขนาด 180 cm จ้านวน 1 ตัว 

18,000 
 

- - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานทันสมยั 
เพิ่มมากข้ึน            

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 
 

2. โครงการจดัซื้อเก้าอี้ท้างาน 
ส้าหรับปลัดเทศบาล 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท้างาน 
แบบมีพนักพิง  
ส้าหรับปลัดเทศบาล 
จ้านวน 1 ตัว 

6,000 - - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานทันสมยั 
เพิ่มมากข้ึน      

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

3. โครงการจดัซื้อตูล้ิ้นชัก 
แบบ 3 ช้ัน ส้าหรับห้อง
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตูล้ิ้นชักแบบ 3 ช้ัน 
ส้าหรับห้องปลัดเทศบาล 
ขนาด กว้าง 40 ซม./ 
ยาว 80 ซม./สูง 82 ซม. 
จ้านวน 1 ตัว 

10,000 - - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานทันสมยั 
เพิ่มมากข้ึน      

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

4. โครงการจดัซื้อโทรทัศน์
แอลอีด ี
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ด ีระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1,920 x 
1,080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 
จ้านวน 1 เครื่อง 

15,000 
 

- -  จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานทันสมยั 
เพิ่มมากขึ้น        

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 
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                                แบบ ผ.01   
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    

                 7.6.แนวทางการพัฒนาที่  6 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อชุดโซฟา
รับแขก 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโซฟารับแขก 
แบบผลติจากไม ้
จ้านวน 1 ชุด 

25,000 - - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานทันสมยั 
เพิ่มมากข้ึน      

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

6 โครงการจดัซื้อเก้าอี้ท้างาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีท้างานแบบมีพนักพิง 
จ้านวน 1 ตัว 

5,000 - - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานทันสมยั 
เพิ่มมากข้ึน      

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

7. โครงการจดัซื้อโทรศัพท์
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโทรศัพท์ส้านักงาน 
จ้านวน 1 เครื่อง 

5,000 - - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานทันสมยั 
เพิ่มมากข้ึน      

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส้านักปลดั 
เทศบาล 

8. โครงการจดัซื้อโตะ๊
คอมพิวเตอร์ แบบ
มาตรฐานพร้อมเก้าอ้ี 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจดัซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์ 
แบบมาตรฐาน ขนาด กว้าง 60 
ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75
พร้อมเก้าอี้ จ้านวน 3 ชุด 

16,600 - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

9. โครงการจดัซื้อเก้าอ้ี
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีสา้นักงาน จ้านวน 1 
ตัว 

5,000 - - การปฏิบัติงาน    
มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น  

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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                                แบบ ผ.01   
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    

               7.6.แนวทางการพัฒนาที่  6 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

10 โครงการจดัซื้อเครื่อง
มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร ์
ระดับ XGA ขนาด 
3,000 ANSI Lumens 

เพือ่ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจดัซื้อเครื่องมัลตมิีเดยี
โปรเจคเตอร ์จ้านวน 1 เครื่อง 
 

33,000 - - จ้านวนเครื่อง
มัลตมิีเดยี
โปรเจคเตอร์
ครบถ้วน 
  

มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

 


