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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– พ.ศ.2564) ที่เพิ่มเติม  คร้ังที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 
บ้านในดง 
 

เพ่ือให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ 1 บ้านในดง 
บริเวณเหมืองส่งน ้า 
เพ่ือการเกษตร ถึง 
บ้านนางสาวมณี 
เต่าทอง(รายละเอียด
ตามแบบอบต.ก้าหนด) 

- 24,900 - - จ้านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม   

กองช่าง 

2 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 3 
บ้านหัวเข ้

เพ่ือให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ 3บ้านหัวเข้ จาก
นานายชั น สุดใจ ถงึ 
นานายปลื ม สีนาก  
เดิมเป็นถนนลูกรงักว้าง 
3 เมตร ยาว 258 เมตร 

- - 
 

90,000 - จ้านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

โดยท้าการปั้นถนน 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
258 เมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก้าหนด 

ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 3 
บ้านหัวเข ้

เพ่ือให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ 
บริเวณนานายพนา 
วงค์ญาติ ถึง นานางฟู 
วงค์ญาติ ถนนเดิมเป็น
ถนนลูกรังกว้าง 3 เมตร 
ยาว 163 เมตร โดยท้า
การปั้นถนนกว้าง 3 

- - 68,000 - จ้านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

เมตร ยาว 163 เมตร 
ดินหนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)  

4 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๔ 
บ้านใหม่ 

เพ่ือให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จาก
บ้านนายทัด พุ่มพวง 
ถึง บ้านนายสมชาย 
เสือนาค กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๖๙ เมตร
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 

- 109,500 
 

- - จ้านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างเหมือง 
ระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู 
พร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 5 บ้านในดง 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหลง่น ้า
ไว้เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
และเพ่ือท้าการเกษตร 

หมู่ที่ 5 บ้านในดง 
บริเวณหลังอาคาร 
ผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 
0.30 ม. ยาว 64 ม. 
พร้อมฝาปิด 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 

- 197,000 
 

- - จ้านวน
เหมืองที ่
ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ น 

ประชาชนมีแหลง่
น ้าไว้เพ่ืออุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

6 ขุดฝังท่อระบาย
น ้า พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองค่าง 

 

เพ่ือไม่ให้เกิดน ้าท่วมขัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง 
บริเวณไร่นายผวน  
ชัยรูป โดยท้าการขุดฝัง
ท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กชั น 3 พร้อม
บ่อพัก  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 

- 23,000 
 

- - จ้านวน
ประชาชนที่
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่เกิดปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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   2.2 แผนงาน การศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อาคารครอบ
เคร่ืองเล่นสนาม 

เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ชายนา 

- - 
 

500,000 - จ้านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
บ้านชายนา 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชายนา 
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบ ผ.๐๘ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ที่เพิ่มเติมครั้งที่ 4 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อส้ารอง
ไฟฟ้า 

เครื่องส้ารองไฟ 
จ้านวน 2 เครื่อง 

- 5,000 - - ส้านักปลัด 

2. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอี ส้านักงาน 
จ้านวน 2 ตัว 

- 5,000 - - ส้านักปลัด 

3. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะท้างานพร้อม
เก้าอี  

- - 6,000 - ส้านักปลัด 

4. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้ จ้านวน 2 ตู้ - - 9,000 - ส้านักปลัด 

5. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปริ น 
จ้านวน 2 เครื่อง 

- 5,200 - - ส้านักปลัด 

6. บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอี ส้านักงาน 
จ้านวน 2 ตัว 

- - 5,000 - กองคลัง 
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แบบ ผ.๐๘ 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนถนน
เป็นหลุมเป็น
บ่อ 

เครื่องตบดิน 
จ้านวน 1 เครื่อง 

- 21,000 - - กองช่าง 

8. การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

เก้าอี ส้านักงาน - - 2,500 - กอง
การศึกษา 

9. การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะพร้อมเก้าอี 
ชุด 6 คน 
จ้านวน 4 ชุด 
(ส้าหรับเด็กเล็ก
ศพด.) 

- - 34,000 - กอง
การศึกษา 

10. การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะท้างานมี
กระจกพร้อม 

- 12,000 - - กอง
การศึกษา 
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เก้าอี  จ้านวน 2 
ชุด (ส้าหรับครู 
ศพด.) 

 

 

 
แบบ ผ.๐๘ 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11. การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อน้ามา 
เสริม
พัฒนาการ 
ส้าหรับเด็กเล็ก 

เครื่องเล่นสนาม
ส้าหรับ ศพด. 

- - 300,000 - กอง
การศึกษา 

12. การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร - - 4,500 - กอง
การศึกษา 

13. สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

เก้าอี ส้านักงาน - 2,500 - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
                                                                                                              
รวม 

- 50,700 361,000 -  
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