






ผ. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน  า

     และโครงสร้างพื นฐาน

   1.1 แผนงานการเกษตร 0 0 3 1,456,000 7 3,299,256 0 0 0 0 10 4,755,256

   1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 0 10 3,993,100 20 12,521,300 12 47,546,900 0 0 43 64,061,300

   1.3 เคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 1 0 13 5,449,100 27 15,820,556 12 47,546,900 0 0 53 68,816,556

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสร้างความ

   เข้มแข็งภาคการเกษตร

   2.1  แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 20,000 0 0 0 0 1 20,000

รวม 0 0 0 0 1 20,000 0 0 0 0 1 20,000

ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  (ครั งที่ 1/2562)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์

ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565ปี 2561
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมความมั่นคงของคนในชุมชน

   3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 1 20,000 0 0 0 0 0 20,000

   3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

   3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 5 414,400 3 60,000 0 0 8 474,400

   3.5  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 6 434,400 3 60,000 1 0 8 494,400

4.) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ

   4.1  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 3 134,600 0 0 0 0 3 134,600

   4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 0 0 1 20,000 3 5,546,000 2 4,530,000 0 0 6 10,096,000

         และนันทนาการ

รวม 0 0 1 20,000 6 5,680,600 2 4,530,000 0 0 9 10,230,600

5.) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

   5.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 1 26,400 0 0 0 0 0 26,400

   5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 1 26,400 0 0 0 0 0 26,400

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2563 ปี 2564
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการ

เมืองการปกครองของคนในชุมชน

   6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 2 164,500 2 104,400 1 70,000 1 70,000 6 408,900

   6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 26,230 1 25,600 2 50,000 1 30,000 1 30,000 6 161,830

   6.3  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 2 110,000 2 110,000 2 110,000 6 330,000

   6.4  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 1 26,230 3 190,100 6 264,400 4 210,000 4 210,000 18 900,730

รวมทั งสิ น 2 26,230 17 5,659,200 47 22,246,356 21 52,346,900 5 210,000 89 80,488,686

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
ไดตะโก หมู่ที่ 7 และ
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้า
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองได
ตะโกขนาดกว้าง 
35 – 40 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
13,477.5 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 496,256 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ  
และน ้าไม่ท่วม
พื นที่ท้าการเกษตร 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

รวม  จ้านวน  1 โครงการ - - 496,256 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนางซ้อย หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวก ลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 
90.00 ม. หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
360 ตร.ม. 

- - 199,600 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายข้างสระ
หนองหว้า – แยกแม่ชี 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 
173.00 ม. หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
519 ตร.ม. 

- - 292,600 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

  



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองปรือ – ไดตะโก 
โคกปรือ หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 
90.00 ม. หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
360 ตร.ม. 

- - 199,600 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

รวม  จ้านวน  3 โครงการ - - 691,800 - -    

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมคันแม่
น ้าป่าสักที่น ้ากัดเซาะ 
หมู่ที่ 6 (ลงลูกรัง) 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงลูกรังปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
กลบ หลุม บ่อ 
พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ปริมาณ

ลูกรังไม่น้อยกว่า 
750 ลูกบาศก์

เมตร 

- - 74,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

2 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนสายหน้า
วัดบึงกระจับ – ซับ
สวัสด์ิ หมู่ที่ 4 (ลงหิน
คลุก) 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 
187.60 

ลูกบาศก์เมตร 

- - 100,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนสายคลอง
ลุมพุก หมู่ที่ 10 (ลงหิน
คลุก) 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 
187.60 

ลูกบาศก์เมตร 

- - 100,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

4 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนสายบ้าน
บึงกระจับ – บ้าน
ราษฏร์เจริญ หมู่ที่ 5 
(ลงหินคลุก) 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 
558.00 

ลูกบาศก์เมตร 

- - 300,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนสายเลียบ
คลองไดตะโก หมู่ที่ 7 
(ลงหินคลุก) 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 
373.80 

ลูกบาศก์เมตร 

- - 200,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

6 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนสายหนอง
หิน หมู่ที่ 1 (ลงหิน
คลุก) 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 
187.25

ลูกบาศก์เมตร 

- - 100,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนสายหลัง 
ศพด.หมู่ที่ 4 (ลงหิน
คลุก) 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจรมี
สภาพที่ดีประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ฝุ่นละออง 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 
374.85

ลูกบาศก์เมตร 

- - 200,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

รวม  จ้านวน  7  โครงการ - - 1,074,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง)  (งานสวนสาธารณะ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการลงหินคลุก
สวนสาธารณะ หมู่ที่ 5 
(ลงหินคลุก) 

เพ่ือให้เส้นทางสัญจร
บริเวณสวนสาธารณะ
มีสภาพที่ดี 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 
373.80

ลูกบาศก์เมตร 

- - 200,000 - - จ้านวน
โครงการที่
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

รวม  จ้านวน  1  โครงการ - - 200,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก)    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการต่อเติมอาคาร
ด้านหน้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบึง
กระจับ 

เพ่ือต่อเติมขยาย
อาคารในการรองรับ
การมาติดต่อของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้าเนินการต่อเติม
อาคาร ขนาด
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 19.85 ม. 
สูง 2.50 ม. 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ
ก้าหนด) 

- - 300,000 - - จ้านวน
โครงการที่
ด้าเนินการต่อ
เติมแล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกไม่คับ
แคบในการมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

รวม  จ้านวน  1  โครงการ - - 300,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  (วางท่อระบายน ้า)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า คสล.คลอง
บัวงาม หมู่ที่ 6 

เพ่ือระบายน ้าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

วางท่อ คสล.
ขนาด 0.60 ม. 
ยาว 72.00 ม. 

- - 126,000 - - สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการอุปโภค 
บริโภคทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
(ข้อบัญญัติ 
2563) 

รวม  จ้านวน  1  โครงการ - - 126,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้ง 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

      ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสรา้งความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
     2.๑  แผนงานการเกษตร  :  (งานส่งเสริมการเกษตร)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการด าเนินการให้
ความรู้ “การจัดการโรค
และแมลงศัตรูพืชใชส้าร
สกัดจากสมุนไพร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมให้ความรู้
การจัดการโรค แมลง
ศัตรูพืชจากสาร
สมุนไพร 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 
 

- 
 

15,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชน มีความรู้
และรู้จักใช้วิธีการ
ก าจัดโรคและ
แมลงจากสมุนไพร 

ส านักงาน
ปลัด 

(ข้อบัญญัติ 
2563) 

2 โครงการด าเนินการให้
ความรู้เก่ียวกับองค์
ความรู้เรื่องข้าวและการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว
คุณภาพ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมให้ความรู้
เรื่องข้าวและผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 
 

- 
 

15,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชน มีความรู้
เรื่องข้าวและผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้าวที่มี
คุณภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

(ข้อบัญญัติ 
2563) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้ง 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

      ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสรา้งความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
     2.๑  แผนงานการเกษตร  :  (งานส่งเสริมการเกษตร)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการด าเนินงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านเครื่องยนต์
เอนกประสงค์ใน
การเกษตรส าหรับเกษตร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้าน
เครื่องยนต์
เอนกประสงค์ใน
การเกษตรส าหรับ
เกษตร 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 
 

- 
 

30,000 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชน มีความรู้
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
ทางด้าน
เครื่องยนต์
เอนกประสงค์ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

(ข้อบัญญัติ 
2563) 

รวม  จ านวน  3  โครงการ - - 60,000 - -    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสง่เสริมความม่ันคงของคนและชุมชน 
     3.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน การ
แก้ไข เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการ ระเบียบ
ข้อบังคับ ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

คณะผู้บริหาร /

หัวหน้าส่วน/
กอง/ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน/

สมาชิก/
หน่วยงานอื่น/
ประชาชนทั่วไป 

- - 20,000 - - จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ประชุมจาก
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความเห็น และ
เข้าถึงซึ่งกันและ
กัน ในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆภายใน
ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

(ข้อบัญญั
ติ 2563) 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 20,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสง่เสริมความม่ันคงของคนและชุมชน 
      3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่สร้าง
จิตส านึก แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

เพ่ืออบรมเด็กเยาชน
รุ่นใหม่ให้มีจิตส านึกที่
ดีต่อสังคมและชุมชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 50,000 - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เด็กเยาวชนรุ่นใหม่
มีจิตส านึกที่ดีต่อ
สังคม และคนรอบ
ข้าง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่นช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างบุคคล
ภายในครอบครัว 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 10,000 10,000 - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ครอบครัวมีความ
รักความผูกพัน
เสริมสร้างความรัก
ความห่วงใยภายใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสง่เสริมความม่ันคงของคนและชุมชน 
      3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นการดูแลสุขภาพ
กายสุขภาพจิตแก่
ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

เพ่ืออบรมและให้
ความรู้เบื้องต้นการ
ดูแลสุขภาพ จิตใจ 
ของผู้สูงอายุ สตรี 
และเด็กในต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 20,000 20,000 - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก 
ได้รับความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพแก่สตรี
และผู้สูงอายุ 

เพ่ืออบรมส่งเสริม
อาชีพให้แก่สตรีและ
ผู้สูงอายุภายในต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 30,000 30,000 - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

สตรีและผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้
ความสามารถใน
การสร้างอาชีพ
ให้แก่ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสง่เสริมความม่ันคงของคนและชุมชน 
      3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปันย้ิม สร้างสุข 
ใส่ใจสุขภาพผู้สงูอายุ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 304,400 - 
 

- จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

นักเรียนผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ตรง 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นไป
ปรับใช้และพัฒนา
กิจกรรมของตน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
(โอนต้ัง
จ่ายใหม่ 
ครั้งที่ 

3/2563) 

รวม  จ านวน  5  โครงการ - - 414,400 60,000 -    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

~ ๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาติดต้ัง
มุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ด 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันยุงและ
แมลงและความ
ปลอดภัยของศูนย์ฯ 

ติดต้ังมุ้งลวด 
หน้าต่าง และ
ประตู อาคาร 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด (ตาม

แบบที่ อบต.บึง
กระจับ ก าหนด) 

- - 15,400 - - ติดต้ังมุ้งลวด 
ศพด.บ้านเกาะ
บรเพ็ด หมู่ที่ 1 
แล้วเสร็จ 

เด็กเล็กปลอดภัย
จากยุง และแมลง
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 โครงการจ้างเหมาติดต้ัง
มุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบึงกระจับ 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือป้องกันยุงและ
แมลงและความ
ปลอดภัยของศูนย์ฯ 

ติดต้ังมุ้งลวด 
หน้าต่าง และ
ประตู อาคาร 
ศพด.บ้านบึง
กระจับ (ตาม

แบบที่ อบต.บึง
กระจับ ก าหนด) 

- - 19,200 - - ติดต้ังมุ้งลวด 
ศพด.บ้านบึง
กระจับ หมู่ที่ 
4 แล้วเสร็จ 

เด็กเล็กปลอดภัย
จากยุง และแมลง
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  2  โครงการ - - 34,600 - -    

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

~ ๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีออกพรรษา 
ประจ าต าบลบึงกระจับ 

เพ่ือแข่งขันกีฬาต่างๆ 
ภายในท้องถ่ิน หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

- - 30,000 30,000 - จ านวน
กิจกรรมด้าน
การกีฬาด าเนิน
กิจกรรมแล้ว
เสร็จ 

บุคลากร 

หน่วยงาน และ
ประชาชนทั่วไปได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ สุขภาพ
ที่ดีห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 30,000 30,000 -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

~ ๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสวดท านอง
สรภัญญะ 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สารการสวดร้อง
ท านองสรภัญญะ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 20,000 20,000 - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ
ส่งเสริม 1 
โครงการ 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการส่งเสริม
สืบสานการสวด
ท านองสรภัญญะ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - 20,000 20,000 - -    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ 19 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.๑ แผนงานสาธารณสุข  :  (งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่นๆ)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019      
( COVID-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัย
เพ่ือป้องกันตนเอง 

เพ่ือสนับสนุน วัสดุ,
อุปกรณ์,เครื่องมือ 
ฯลฯ ท่ีใช้ในการอบรม
ป้องกันเก่ียวกับการ
ระบาดของโรคไวรสัโค
โรน่า) 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 
 

- 
 

26,400 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนในต าบล
มีความรู้ในการ
ป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 

กอง     
สาธารณ    

สุขฯ 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 26,400 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการใหค้วามรู้
เก่ียวกับการเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้
ในการใช้สิทธิ และการ
เลือกต้ังที่ถูกต้อง 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 34,000 - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ และ
สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการ
ด้วยใจและสร้างความ
ปรองดองระหว่าง
บุคลากรท้องถ่ินและผู้น า
ท้องที่ “ชีวิตเบิกบาน การ
ท างานเป็นสุข” ปี 2562 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การบริการ 
และสร้างความ
ปรองดองระหว่าง
บุคลากรท้องถ่ินและ
ผู้น าท้องที่ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- 154,000 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

บุคลากรท้องถ่ิน
และผู้น าท้องที่มี
ความสามัคคี และ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพ่ิมข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการจิตอาสา พัฒนา
ล าน้ า ล าคลอง จิตอาสา
พัฒนาถนนสายหลัก และ
จิตอาสาพัฒนา
สวนสาธารณะฯ 

เพ่ือพัฒนาล าน้ า ล า
คลอง และถนนสาย
หลัก ถวายเป็นพระ
ราชกุศลเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  

จ านวน 1 
โครงการ 

- 10,500 - - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไทย และเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคน
ในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ การ
ด าเนินงานหรือสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเก่ียวข้องกับ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในต าบล 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 70,000 70,000 70,000 ทุกภาคส่วน
ร้อยละ 80 ได้
ร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริ
ย์ทุกพระองค ์

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ไทย และเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคน
ในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  4  โครงการ - 164,500 104,000 70,000 70,000    

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภีัย   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 20,000 - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

2 กิจกรรมเก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เพ่ือให้ อปพร. 
นักเรียน ประชาชน 
พนักงาน ผู้น าหมู่บ้าน 
ได้รับการอบรม มี
ความรู้ และความ
พร้อมในการป้องกัน
ภัยต่างๆในเบื้องต้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

26,230 25,600 30,000 30,000 30,000 ผู้รับฝึกการ
อบรม มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
และป้องกันได้
ร้อยละ 80 

 

อปพร.นักเรียน 
ประชาชน 
พนักงาน ผู้น า
หมู่บ้านมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีป้องกันและ
บรรเทาภัยต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  จ านวน  2  โครงการ 26,230 25,600 50,000 30,000 30,000    

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.3 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ินให้มีความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าผังเมือง
รวมชมชนงานอาคาร งาน
พัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์  

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ินให้มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดท าผังเมืองรวม งาน
อาคาร สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
พนักงาน ผู้น า
ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ 80 

พนักงาน ผู้น า
ชุมชน สมาชิกสภา
ฯ ได้รับความรู้ด้าน
การจัดท าผังเมือง
รวม งานอาคาร
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 10,000 10,000 10,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.3 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกขน นิติบุคคลหรือบคุคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาเพ่ือสิ่งก่อสร้าง)  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ค่าออกแบบ ควบคุมงาน
ที่ใช้จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก 

เพ่ือส าหรับจ้าง
ออกแบบควบคุมงานที่
ใช้จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
หรือต่อเติม 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึง

กระจับ 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการในการ
จ้างตาม
โครงการ 

โครงการได้รับการ
รับรองและเป็นไป
ตามการบริหาร
ราชการท้องถ่ิน 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑ ~ 
  

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 
ล้าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายข้ึน
ดอยสวรรค์)  หมู่ที่ 8 

ข้อ 24 
หน้า 132 

กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายข้ึน
ดอยสวรรค์)  หมู่ที่ 8 
 
เป้าหมาย ระยะทาง 1,000 ม. 
 
 
 
งบประมาณ  2565   
= 400,000 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอย
สวรรค์ หมู่ที่ 8  
 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีต หนา 
0.15 ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 90.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม. 
งบประมาณ  2563   
= 199,600 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒ ~ 
  

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  (ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง)   
ล้าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สาย
เลียบคลองห้วยไผ่) หมู่ที่ 2 

ข้อ 36  
หน้า 155 

กองช่าง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สาย
เลียบคลองห้วยไผ่) หมู่ที่ 2 
 
เป้าหมาย กว้าง 4 ม. ยาว 3,700 ม. 
 
 
 
งบประมาณ  2565   
= 50,000 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเลียบ
คลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 (ลงหินคลุก)  
 
เป้าหมาย ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน กลบ หลุม บ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 187.60 
ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ  2563   
= 100,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สาย
นาตาขุน) หมู่ที่ 5 

ข้อ 39 
หน้า 156 

กองช่าง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายนา
ตาขุน) หมู่ที่ 5 
 
เป้าหมาย ระยะทาง 2,000 ม. 
 
 
 
งบประมาณ  2565   
= 50,000 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายนาตา
ขุน หมู่ที่ 5 (ลงหินคลุก)  
 
เป้าหมาย ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน กลบ หลุม บ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 373.80 
ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ  2563   
= 200,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

~ ๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

      ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสรา้งความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
     2.๑  แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้)   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าร ิ

ข้อ 1 
หน้า 173 

ส้านักงาน
ปลัด 

งบประมาณ  2563-2565   
= 10,000 

งบประมาณ  2563-2565  
= 15,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด้าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสง่เสริมความม่ันคงของคนในชุมชน 
     3.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  (งานบริหารทั่วไป)   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ือง
กับวันท้องถ่ินไทย 

ข้อ 2 
หน้า 174 

ส านักงาน
ปลัด 

สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ
วันท้องถ่ินไทย 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนแก้ไข
ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
งบประมาณ  2563-2565   
= 20,000 

โครงการจัดเสวนาทางวิชาการ 
“ความก้าวหน้าของท้องถ่ินไทย อดีต –
ปัจจุบัน” เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสวนาวิชาการถึง
ความก้าวหน้าของท้องถ่ินไทย 
งบประมาณ  2563-2565   
= 30,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

2 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
และประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

ข้อ 1 
หน้า 176 

ส านักงาน
ปลัด 

โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
และประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 

กิจกรรมฝึกอบรม/ประชุม/เสวนาเพ่ือ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน แผน
ท้องถ่ิน และเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ 

ต าบล 
 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสง่เสริมความม่ันคงของคนและชุมชน 
     3.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  (งานบริหารงานคลัง)   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ข้อ 1 
หน้า 178 

กองคลงั งบประมาณ  2563-2565   
= 50,000 

งบประมาณ  2563  
= 30,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสรมิความม่ันคงของคนและชุมชน 
      3.5  แผนงานงบกลาง :  (งบกลาง) 
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ 1 
หน้า 184 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เป้าหมาย เพ่ือมอบเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ  2563-2565   
= 7,540,800 

เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 1,040 คน อัตรา
จ่ายต่อเดือน 
   =ช่วงอายุ 60-69 ปี 623 คนๆ ละ 
600 บาท 
   =ช่วงอายุ 70-79 ปี 305 คนๆ ละ 
700 บาท 
   =ช่วงอายุ 80-89 ปี 100 คนๆ ละ 
800 บาท 
   =ช่วงอายุ 90 ปีข้ึนไป 12 คนๆ ละ 
1,000 บาท 
 
งบประมาณ  2563-2565  
= 8,151,600 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

  



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสรมิความม่ันคงของคนและชุมชน 
      3.5  แผนงานงบกลาง :  (งบกลาง) 
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ข้อ 2 
หน้า 184 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เป้าหมาย เพ่ือมอบเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 
 
งบประมาณ  2563-2565   
= 2,400,000 
 

เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 
จ านวน 196 คน ๆ ละ 800 บาท ต่อ
เดือน 
งบประมาณ  2563-2565   
= 1,708,800 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     ข้อ 3 
หน้า 184 

กองสวัสดิการ
สังคม 

เป้าหมาย เพ่ือมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติด
เชื้อเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 
 
 

เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้เอสด์ จ านวน 4 คน ๆ ละ 
500 บาท ต่อเดือน 
 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

    
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู พนักงาน 
ผู้บริหาร สงักัดการศึกษาฯ 

ข้อ 1 
หน้า 185 

กองการศึกษา
ฯ 

งบประมาณ  2563-2565   
= 25,000 

งบประมาณ  2563-2565   
= 30,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

  



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการสง่เสริมการเรียนรู้และการ
แสดงออกของเด็กและเยาวชน 

ข้อ 1 
หน้า 186 

กองการศึกษา
ฯ 

งบประมาณ  2563-2565   
= 150,000 

งบประมาณ  2563-2565   
= 130,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ข้อ 2 
หน้า 186 

กองการศึกษา
ฯ 

งบประมาณ  2563  
= 700,000 

งบประมาณ  2563  
= 757,540 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

3 อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ) ในเขตต าบลบึงกระจับ 

ข้อ 4 
หน้า 188 

กองการศึกษา
ฯ 

เป้าหมาย = จ านวน 293 คน คนละ 
7.37 บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 260 วัน 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) 
 
งบประมาณ  2563  
= 500,000 

เป้าหมาย = จ านวน 278 คน คนละ 
7.37 บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 260 วัน 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) 
 
งบประมาณ  2563  
= 532,704 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

  



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

4 อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ 

ข้อ 5 
หน้า 188 

กองการศึกษา
ฯ 

เป้าหมาย = จ านวน 103 คน คนละ 
7.37 บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 260 วัน 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) 
 
งบประมาณ  2563  
= 190,000 

เป้าหมาย = จ านวน 98 คน คนละ 7.37 
บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 260 วัน (ข้อมูล 
ณ 10 มิถุนายน 2561) 
 
งบประมาณ  2563  
= 187,800 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ) 

ข้อ 1 
หน้า 189 

กองการศึกษา
ฯ 

เป้าหมาย = โรงเรียนสังกัด (สพฐ)ในเขต
ต าบลบึงกระจับ 2 แห่ง 
 
 
งบประมาณ  2563-2565  
= 1,000,000 

เป้าหมาย = จ านวน 278 คน คนละ 20 
บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 200 วัน (ข้อมูล 
ณ 10 มิถุนายน 2561) 
 
งบประมาณ  2563  
= 1,112,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานกีฬาและนันทนาการ) 
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ข้อ 1 
หน้า 194 

กองการศึกษา
ฯ 

งบประมาณ  2563-2565  
= 50,000 

งบประมาณ  2563-2565 
= 40,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

2 โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
และเรือพาย 

ข้อ 2 
หน้า 194 

กองการศึกษา
ฯ 

งบประมาณ  2563-2565  
= 200,000 

งบประมาณ  2563-2565 
= 230,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการสง่เสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีท้องถ่ิน ประเพณี
แห่น้ า 

ข้อ 2 
หน้า 195 

กองการศึกษา
ฯ 

งบประมาณ  2563-2565  
= 20,000 

งบประมาณ  2563-2565 
= 30,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

~ ๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.๑ แผนงานสาธารณสุข  :  (งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่นๆ)   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 กิจกรรมด้านการป้องกัน/รณรงค์ 
เก่ียวกับการระบาดของไข้เลือดออก 

ข้อ 1 
หน้า 198 

กอง
สาธารณสุขฯ 

งบประมาณ  2563-2565   
= 10,000 

งบประมาณ  2563-2565   
= 150,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

  



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

~ ๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู)   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

ข้อ 1 
หน้า 202 

กอง
สาธารณสุขฯ 

งบประมาณ  2563-2565   
= 50,000 

งบประมาณ  2563-2565   
= 100,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

~ ๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการปรับปรงุบ่อกลบขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

ข้อ 1 
หน้า 204 

กอง
สาธารณสุขฯ 

โครงการ โครงการปรับปรงุบ่อกลบขยะ
มูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือขุดบ่อขยะ/ปรับปรุง 
ระบบก าจัดให้มี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เป้าหมาย ขุดบ่อขยะ รองพ้ืนบ่อด้วยแผ่น
พลาสติกขนาด 0.50 มม. พร้อมตะแกรง
เหล็กล้อมรอบบ่อขยะ 

โครงการ โครงการปรับปรงุพ้ืนที่บ่อขยะ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุง ระบบบ่อก าจัด
ขยะให้มี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
เป้าหมาย ด าเนินการรั้วตาข่ายเหล็ก
ล้อมรอบบ่อขยะพร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับจอดรถเทขยะลงบ่อและโรง
แยกขยะอันตราย (ตามแบบ อบต.บึง
กระจับก าหนด) 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 
-โอนงบปาระมาณ 

 
 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดงานพระบรม
ราชาภิเษก ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร 
 

ข้อ 1 
หน้า 205 

ส านักงาน
ปลัด 

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดงานพระบรม
ราชาภิเษก ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร 
งบประมาณ  2563-2565   
= 80,000 

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
งบประมาณ  2563-2565   
= 20,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

2 กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดงานพระบรม
ราชาภิเษก ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร 

ข้อ 2 
หน้า 206 

ส านักงาน
ปลัด 

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดงานพระบรม
ราชาภิเษก ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร 
งบประมาณ  2563-2565   
= 150,000 

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการจิตอาสา 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวข้องกับ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
งบประมาณ  2563-2565   
= 100,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

3 กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเก่ียวข้องกับสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ข้อ 3 
หน้า 207 

ส านักงาน
ปลัด 

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเก่ียวข้องกับสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 
งบประมาณ  2563-2565   
= 100,000 

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเก่ียวข้องกับวันแม่แห่งชาติ
และเก่ียวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 
งบประมาณ   
2562             = 120,000 
2563-2565   = 20,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

  



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

4 กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเก่ียวข้องกับบุคคลส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

ข้อ 4 
หน้า 208 

ส านักงาน
ปลัด 

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเก่ียวข้องกับบุคคลส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
 
 
 
 
งบประมาณ  2563-2565   
= 80,000 

กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การด าเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นเก่ียวข้องกับบุคคลส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  และส าหรับ
การจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ และกจิกรรมใน
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายของ
รัฐบาล 
 
งบประมาณ  2563-2565   
= 20,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

  



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

5 การจัดงานต่างๆ และกิจกรรมใน
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ข้อ 5 
หน้า 209 

ส านักงาน
ปลัด 

งบประมาณ  2563-2565   
= 30,000 

งบประมาณ  2563-2565  
= 20,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถ่ิน 

ข้อ 6 
หน้า 209 

ส านักงาน
ปลัด 

งบประมาณ  2563-2565   
= 30,000 

งบประมาณ  2563-2565   
= 80,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

7 การจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกับแนว
ทางการตรวจสอบของ สตง.ด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอรั่ปชั่นฯ 

ข้อ 7 
หน้า 210 

ส านักงาน
ปลัด 

การจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกับแนว
ทางการตรวจสอบของ สตง.ด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอรั่ปชั่นฯ 
 
งบประมาณ  2563-2565  
= 20,000 

โครงการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
งบประมาณ  2563-2565  
= 30,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

  



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ข้อ 8 
หน้า 210 

ส านักงาน
ปลัด 

งบประมาณ  2563  
= 50,000 

งบประมาณ  2563  
= 500,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภีัย   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
อปพร. 

ข้อ 1 
หน้า 218 

ส านักงาน
ปลัด 

งบประมาณ  2563-2565   
= 250,000 

งบประมาณ  2563-2565   
= 200,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

2 โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ข้อ 3 
หน้า 219 

ส านักงาน
ปลัด 

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม ่
 
 
วัตถุประสงค์ จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาล/จุดตรวจหาสาร
เสพติด 

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร 
และประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ ขับไม่โทร 
เพ่ือลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ จัดอบรม ประชาสัมพันธ์ 
และจัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่
 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

  



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภีัย   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

3 โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ข้อ 4 
หน้า 219 

ส านักงาน
ปลัด 

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม ่
 
 
วัตถุประสงค์ จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาล/จุดตรวจหาสาร
เสพติด 

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร 
และประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ ขับไม่โทร 
เพ่ือลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
วัตถุประสงค์ จัดอบรม ประชาสัมพันธ์ 
และจัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภีัย  (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการบรูณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน 

ท้องถ่ิน และชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อ 2 
หน้า 220 

ส านักงาน
ปลัด 

แผนงาน 6.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย  (เงินอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

แผนงาน 6.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย  (เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ) 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน 
     6.4 แผนงานงบกลาง  :  งบกลาง   
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการแก้ไขปัญหา,ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนจากการประสบภัยทาง
ธรรมชาติ เช่นอุทกภัย,อัคคีภัย,วาตภัย
,ภัยแล้ง ฯลฯ 

ข้อ 1 
หน้า 222 

ส านักงาน
ปลัด 

งบประมาณ   
2565 = 300,000 

งบประมาณ  
2565 = 200,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง (รองรับ
ข้อบัญญัติ งบประมาณ 
2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะประโยชน์
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระ
สาธารณประโยช
น์ พร้อมเกลี่ยแต่ง
ดินรอบสระน ้า 
ขนาดกว้าง 
84.00 ม. ยาว 
84.00 ม. ลึก 
5.00 ม. (ลาด
เอียง 1:2) 

- 500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค และใช้ท้า
การ เกษตรได้
อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ  
และน ้าไม่ท่วม
พื นที่ท้าการเกษตร 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

2 โครงการขุดคันสระน ้า
ให้เชื่อมระหว่างสระ
ท้าเลสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือเปิดคันสระน ้าลง
สระท้าเลกักเก็บน ้าไว้ 
อุปโภค บรโิภค 

   1.ขุดลอกปาก
สระใหม่ กว้าง 
36 เมตร ยาว 
52 เมตร 

   2.ขุดลอกก้น
สระสระใหม่ 
กว้าง 26 เมตร 
ยาว 42 เมตร 

- 459,000 - - - มีช่องระบาย
น ้าเชื่อม
ระหว่างสระ
ท้าเล ที่
ด้าเนินการแล้ว
เสร็จ  

ประชาชนมีน ้ากัก
เก็บเพ่ือใช้ในการ 
อุปโภค บรโิภค ต่อ
ความต้องการ 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการขุดขยายสระ
สาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 1 

เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดขยายสระ 
กว้าง 50 เมตร 
ยาว 65 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร 

- 497,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บรโิภค 
และใช้ท้าการ 
เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ   

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรงุและ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า
คลองไดตะโก ช่วงที่ 1 
หมู่ที่ 7 บ้านระนาม
สวนหมาก ต้าบลบึง
กระจับ 

เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลอง
สภาพเดิมกว้าง 
74 เมตร ความ
ยาว 107 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร สภาพใหม่
กว้าง 74 เมตร 
ยาว 107 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.00
เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
7,468.60 
ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ
ก้าหนด) 

- - 499,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บรโิภค 
และใช้ท้าการ 
เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ   

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๔ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมสถานีสูบน ้า
ด้วยไฟฟ้า บ้านวังทอง 
หมู่ 6 ต้าบลบึงกระจับ 

เพ่ือซ่อมแซมคลองส่ง
น ้า ให้มีประสิทธิภาพ
ในการสูบน ้าเพ่ือท้า
เกษตร อย่างเพียงพอ  

ซ่อมสร้างคลองส่ง
น ้าคอนกรีต ปาก
คลองกว้าง 2.00 
ม. ก้นคลองกว้าง 
0.50 ม. สูง 
1.00 ม.
ระยะทางรวม 
246 ม. (ตาม
แบบ อบต.บึง
กระจับก้าหนด) 

- 
 

- 
 

307,000 - - ซ่อมสร้างคลอง
ส่งน ้าระยะทาง 
561 ม.แล้ว
เสร็จ 
 

ประชาชนมีคลอง
ส่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร 
สามารถใช้การได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพใน
การเกษตร 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2563) 

 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๕ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรงุและ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า
คลองกุดอีบ้อง ม.1 
ต้าบลบึงกระจับ 

เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลอง
สภาพเดิมกว้าง 
16 เมตร ยาว 
1,198 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.80-
3.60 เมตร 
สภาพใหม่กว้าง 
16 เมตร ยาว 
1,198 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.50 เมตร 
หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
14,026.39 
ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ) 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บรโิภค 
และใช้ท้าการ 
เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ   

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(เร่งด่วน
ภัยแล้ง
เพ่ิมเติม 
2563) 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๖ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรงุและ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า
คลองลุมพุก ม.1 - ม.4 
ต้าบลบึงกระจับ 

เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลอง
สภาพเดิมกว้าง 
14 ถึง-15 เมตร 
ยาว 653 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.80 
เมตร สภาพใหม่
กว้าง 16 เมตร 
ยาว 653 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
9,530.15 
ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ) 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บรโิภค 
และใช้ท้าการ 
เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ   

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(เร่งด่วน
ภัยแล้ง
เพ่ิมเติม 
2563) 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๗ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอกปึก
หวาย
สาธารณประโยชน์ ช่วง
ที่ 1 หมู่ 6 ต้าบลบึง
กระจับ 

เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลอง
สภาพเดิมกว้าง 
50 เมตร ยาว 
62 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
สภาพใหม่กว้าง 
68 เมตร ยาว 
62 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
9,811.50
ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ) 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บรโิภค 
และใช้ท้าการ 
เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ   

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(เร่งด่วน
ภัยแล้ง
เพ่ิมเติม 
2563) 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๘ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.๑ แผนงานการเกษตร  :  (งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) (ค่าบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 ขุดขยายสระท้าเลใหม่ 
หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ 

เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดขยายสระท้าเล
ใหม่ปากกวา้ง 
52.00 เมตร 
ยาว 70.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
5.50 เมตร มี
ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 
15,159.38 
ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบ อบต.
บึงกระจับ 
ก้าหนด) 

- - 497,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้
ใช้น ้าในการ
อุปโภค-บริโภค         

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บรโิภค 
และใช้ท้าการ 
เกษตรได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ   

อบต./
อ้าเภอ/
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๙ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนสายบ่อ
อนุบาลปลา หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 
161.00 ม. หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
805 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 
ม. (ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
แบบ ถนน ท.1) 

- 430,000 - - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๐ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
บึงกระจับ หมู่ 4      

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 313 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 939 
ตร.ม. ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
(แบบ ถนน ท.1) 

- - 500,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๑ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นาไร่เดียว – บ้านบึง
กระจับ ช่วงที่ 1 (รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน พช.ถ
76-002) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 155 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 930 
ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
(แบบ ถนน ท.1) 

- - 496,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๒ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนสายบ่อ
อนุบาลปลา หมู่ที่ 7 
ช่วงที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 185 ม. 
หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 925 
ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
(แบบ ถนน ท.1) 

- - 500,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๓ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นาไร่เดียว – บ้านบึง
กระจับ ต.บึงกระจับ 
(รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
พช.ถ76-002) 
(บริเวณหน้าท่ีท้าการ 
อบต.บึงกระจับ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 880 
ม. หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 5,280 
ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 
(ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น) 

- - - 2,854,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2564) 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๔ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน สายหน้า
วัดบึงกระจับ หมู่ที่ 4 
ช่วงที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 235 
ม. หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 940 
ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
(แบบ ท.1) 

- - 500,000- --- - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง 

(การ
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ส้าหรับ

แก้ปัญหา) 

 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๕ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน สายหลัก
สิบ ม.1 - บ้านเตาถ่าน 
ม.8 ต.บึงกระจับ (รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน พช.ถ
76-004) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. กวา้ง 6.00 
ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น) 

- - 2,228,000
- 

- 
 

- ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๖ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน สายซับ
สวัสด์ิ ม.1 ช่วงที่ 3 ต.
บึงกระจับ (รหสัทาง
หลวงท้องถ่ิน พช.ถ76-
003) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 
1,000 ม. หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตร.ม 
ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม. (ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น) 

- - - 3,210,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2564) 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๗ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน สายสี่
แยกบ้านเกาะบรเพ็ด - 
โค้งสุพรรณ ม.2-ม.7 
ต.บึงกระจับ (รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน พช.ถ76-
008) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนา 0.15 
ม. ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 
2,589 ม. หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
15,534 ตร.ม 
ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม. (ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น) 

- - - 8,230,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2564) 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๘ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบึงกระจับ หมู่
ที่ 5 – บ้านราษฎร์
เจริญ  (ถนนเชื่อม
ระหว่างต้าบลบึง
กระจับ – ต้าบลกันจุ 
อ้าเภอบึงสามพัน) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม.
ระยะทาง 
2,900.00 ม.
หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 
17,400 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น 

- - - 8,251,300 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑๙ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรงุถนน
สายหน้าวัดบึงกระจับ 
ม.4 ต้าบลบึงกระจับ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
5.00 ม.
ระยะทาง 
480.00 ม.หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่
ทาง ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 

- - - 1,178,500 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๐ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ่ออนุบาลปลา - โค้ง
สุพรรณ หมู่ 5 - หมู่ 7 
(ถนนเชื่อมระหว่าง ต.
บึงกระจับ - ต.สามแยก 
อ.วิเชียรบุรี) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
5.00 ม.
ระยะทาง 
3,300.00 ม.
หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 
16,500 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น 

- - - 7,923,600 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๑ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรงุถนน 
สายหลักสิบ ม.1 – 
บ้านเตาถ่าน ม.8 
ต้าบลบึงกระจับ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม.
ระยะทาง 
1,000.00 ม.
หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 
ม. ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 

- - - 2,888,500 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๒ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรงุถนน 
สายบ้านนาไร่เดียว – 
บ้านบึงกระจับ (บริเวณ
หน้าท่ีท้าการ อบต.บึง
กระจับ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม.
ระยะทาง 
800.00 ม.หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
4,800 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น 

- - - 2,324,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๓ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น
ถนน คสล.สายดอย
สวรรค์ ม.8 ต.บึง
กระจับ (ถนนทางเข้า
แหล่งเรียนรู้ภูผาลัม ต.
บึงกระจับ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
4.00 ม.
ระยะทาง 
600.00 ม.หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่
ทาง ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 

- - - 1,229,800 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๔ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรงุถนน
สายบึงกระจับ ม.4 
ต้าบลบึงกระจับ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต หนา 
0.15 ม.ผิว
จราจรกว้าง 
5.00 ม.
ระยะทาง 
520.00 ม.หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า  
2,600 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่
ทาง ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 

- - -- 1,271,200 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๕ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรงุถนน
สายบ้านเกาะบรเพ็ด– 
บ้านโคกปรง (ถนน
เชื่อมระหว่างต้าบลบึง
กระจับ- ต้าบลโคกปรง  
อ้าเภอวิเชียรบุรี) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตหนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม. 
ระยะทาง 
2,700 ม. หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
16,200 ตร.ม.
ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม. ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น 

- - - 7,686,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๖ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนสายสี่แยก
บ้านเกาะบรเพ็ด - โค้ง
สุพรรณ ม.2-ม.7 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตหนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว
154 ม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 
หรือมีพื นที่
โครงการไม่น้อย
กว่า 924 ตร.ม.  
ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
(แบบถนน ท.1) 

- - - 500,000 - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง
(แผนปฏิบั
ติราชการ
จังหวัด 
ทบทวน 
2564 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๗ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน สายบ้าน
นาไร่เดียว - บ้านบึง
กระจับ (บริเวณหน้าท่ี
ท้าการ อบต.บึงกระจับ) 
(รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
พช.76-002) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตหนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว
162 ม.หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
972 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 
ม.  ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
(แบบถนน ท.1) 

- - 499,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง 

(การ
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ส้าหรับ

แก้ปัญหา) 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๘ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน สายสี่
แยกบ้านเกาะบรเพ็ด – 
โค้งสุพรรณ (ถนนเชื่อม 
หมู่ที่ 7) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตหนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว
134 ม.หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
804 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 
ม.  ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
(แบบถนน ท.1) 

- - -437,700 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง 

(การ
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ส้าหรับ

แก้ปัญหา) 

 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๒๙ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบึง
กระจับ หมู่ที่ 4 รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน พช.ถ
76-007 สายบ้านบึง
กระจับ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต จ้านวน 
3 ช่วง มีพื นที่
รวมไม่น้อยกว่า 
7,050 ตร.ม. 
ตามแบบ 
มาตรฐานงาน
ก่อสร้างท้องถิ่น 
(แบบถนน ท.1) 

- - 2,390,000 -- - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๐ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนสายสี่แยก
บ้านเกาะบรเพ็ด – โค้ง
สุพรรณ หมู่ 2-7     
ช่วงที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตหนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม. 
ระยะทาง 
115.00 ม.หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
690.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม.  ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น (แบบ
ถนน ท.1) 

- - 468,900 -- - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง 
(เงินเหลือ

จ่าย) 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๑ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5       
(ซ.หน้าวัดบึงกระจับ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตหนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
4.00 ม. 
ระยะทาง 
235.00 ม.หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
940.00 ตร.ม. 
ไม่มีไหล่ทาง ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น (แบบ
ถนน ท.1) 

- - 468,900 -- - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง 
(เงินเหลือ

จ่าย) 

 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๒ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
(บริเวณบ้านนายค้า
หมุน เสียงใส) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตหนา 
0.15 ม. ผิว
จราจรกว้าง 
6.00 ม. 
ระยะทาง 
33.00 ม.หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 
198.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม. ตาม
แบบ มาตรฐาน
งานก่อสร้าง
ท้องถิ่น (แบบ
ถนน ท.1) 

- - 143,000 -- - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง 
(เงินเหลือ

จ่าย) 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๓ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายซับสวัสด์ิ หมู่ที่ 1 
ต้าบลบึงกระจับ (รหสั
ทางหลวง พช.ถ.76-
003) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 
1,560 ลูกบาศก์
เมตร  

- - 500,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง

(การ
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ส้าหรับ

แก้ปัญหา) 

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๔ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายหลักสิบ ม.1 - ม.8 
ต้าบลบึงกระจับ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
การคมนาคมที่สะดวก
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และสะดวก
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ลงหินคลุก
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนกลบ หลุม 
บ่อ พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 
ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 
1,550 ลูกบาศก์
เมตร ระยะทาง 
3.10 กม. ตาม
แบบ อบต.บึง
กระจับ ก้าหนด 

- - 500,000 - - ต้าบลมีถนน
ส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ น
ไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ ฝุ่น
ละออง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/ 
หน่วยงาน

ที่
เก่ียวข้อง

(การ
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ส้าหรับ

แก้ปัญหา) 

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๕ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  (ค่าบา้รุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  (ระบบประปา) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดน ้าอุปโภค บริโภค 
ปรับปรุงท่อจ่ายน ้า
เดิมที่มีสภาพช้ารุด 
ทรุดโทรม 

วางท่อจ่ายน ้า 
ขนาดท่อ PVC 
2 นิ ว ระยะทาง 
5,980 เมตร 

ความลึก 0.50 
เมตร 

- 500,000 - - - วางท่อ
ระยะทาง 
5,980 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค บริโภค 
ที่สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

2 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดน ้าอุปโภค บริโภค 
ปรับปรุงท่อจ่ายน ้า
เดิมที่มีสภาพช้ารุด 
ทรุดโทรม 

วางท่อจ่ายน ้า 
ขนาดท่อ PVC 
2 นิ ว ระยะทาง 
2,890 เมตร 

ความลึก 0.50 
เมตร 

- 259,000 - - - วางท่อ
ระยะทาง 
2,890 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค บริโภค 
ที่สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๖ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  (ระบบประปา) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดน ้าอุปโภค บริโภค 
ปรับปรุงท่อจ่ายน ้า
เดิมที่มีสภาพช้ารุด 
ทรุดโทรม 

วางท่อจ่ายน ้า 
ขนาดท่อ PVC 
2 นิ ว ระยะทาง 

980 เมตร 
ความลึก 0.50 

เมตร 

- 99,500 - - - วางท่อ
ระยะทาง 
980 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค บริโภค 
ที่สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

4 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดน ้าอุปโภค บริโภค 
ปรับปรุงท่อจ่ายน ้า
เดิมที่มีสภาพช้ารุด 
ทรุดโทรม 

วางท่อจ่ายน ้า 
ขนาดท่อ PVC 
3 นิ ว ระยะทาง 
3,000 เมตร 

ความลึก 0.50 
เมตร 

- 498,800 - - - วางท่อ
ระยะทาง 
3,000 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค บริโภค 
ที่สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๗ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  (ระบบประปา)   

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดน ้าอุปโภค บริโภค 
ปรับปรุงท่อจ่ายน ้า
เดิมที่มีสภาพช้ารุด 
ทรุดโทรม 

วางท่อจ่ายน ้า 
ขนาดท่อ PVC 
2 นิ ว ระยะทาง 
3,445 เมตร 

ความลึก 0.50 
เมตร 

- 307,300 - - - วางท่อ
ระยะทาง 
3,445 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค บริโภค 
ที่สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

6 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดน ้าอุปโภค บริโภค 
ปรับปรุงท่อจ่ายน ้า
เดิมที่มีสภาพช้ารุด 
ทรุดโทรม 

วางท่อจ่ายน ้า 
ขนาดท่อ PVC 
2 นิ ว ระยะทาง 
5,225 เมตร 

ความลึก 0.50 
เมตร 

- 442,500 - - - วางท่อ
ระยะทาง 
5,225 เมตร 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค บริโภค 
ที่สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๘ ~ 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  (ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  (ระบบประปา)   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน (ปรับปรุง
ระบบจ่ายน ้าประปา) 
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ
บรเพ็ด  

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดน ้าอุปโภค บริโภค 
และจ่ายน ้าหลักได้
อย่างทั่วถึง 

ติดตั งถังกรองน ้า
สแตนเลส ขนาด 
24 นิ ว สูง 1.70 
ม. พร้อมวางท่อ

จ่ายน ้าหลัก 
ขนาด 3 นิ ว 
ระยะทาง 

1,493 ม. และ
ขนาด 2 ½ นิ ว 
ระยะทาง 400 
ม. ขุด ประสาน 

กลบ ให้เรียบร้อย 
ตามแบบและ
บัญชีประมาณ
ราคา อบต.บึง
กระจับก้าหนด 

- - 498,000- - - ติดตั งถังกรอง
น ้าสแตนเลส 
ขนาด 24 นิ ว 
พร้อมวางท่อ
ขนาด 3 นิ ว 
ระยะทาง 
1,493 ม.แล้ว
เสร็จ 

ประชาชนมีน ้าใน
การอุปโภค บริโภค 
ที่สะอาดอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

อบต./
อบจ./

จังหวัด/
กรมฯ/

หน่วยงาน
ที่

เก่ียวข้อง
(อุดหนุน
เฉพาะกิจ 
2563 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๓๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
กระจับ หมู่ที่ 4   

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยภายในท้องถ่ิน
มีการพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 
4 ด้าน 

ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง

ปัญญา จ านวน 
1 แห่ง (ตาม
แบบฐานการ
เล่นของสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ที่กรม

ส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ก าหนด) 

- - 100,000 - - จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถ่ินได้รับการ
การพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย
ครบทั้ง 4 ด้าน 

อบต./
อ าเภอ/
จังหวัด/

กรมฯ (ขอ
เสนอรับ

งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 100,000 - -    
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๔๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : (งานกีฬาและนันทนาการ)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬา,สนาม
กีฬาประชาชน ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,5 

เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา
ส าหรับประชาชน 

 -หมู่ที่ 1 บริเวณสระ   
โคกข้าวสาร           -
หมู่ที่ 3 บริเวณสระ    
หนองปรือ           - 
หมู่ที่ 5 บริเวณที่
สาธารณะหลังวัดบึง
กระจับ 

 

ลานกีฬา
เอนกประสงค ์

(ตามแบบ
สมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย) 

1,500,000
(ต่อหมู่บ้าน) 

- - - 4,500,000 
 
 

- จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้างสนาม
กีฬาแล้วเสร็จ 

ประชาชนทั่วไปได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ สุขภาพ
ที่ดีห่างไกลยาเสพ
ติด 

อบต./
อบจ./

หน่วยงาน
อื่นๆที่

เก่ียวข้อง 

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - - 4,500,000 -    
 
 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๔๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวของต าบลบึง
กระจับ 

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ/เชิง
วัฒนธรรมประเพณี
ของคนในชุมชน 

ก่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวโดย 

1.ก่อสร้างบันไดริม
ตลิ่ง ยาว 70.00 ม. 

(งบประมาณ
4,618,000) 
2.ก่อสร้างส้วม

สาธารณะ (แบบ 5 
ห้อง) (งบประมาณ 

499,000)   
3.ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 

ยาว 250.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
750.00 ตาราง

เมตร (งบประมาณ 
379,000 ) 

- - 5,496,000 - - จ านวน
โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว
ของต าบลบึง
กระจับที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ต าบลบึงกระจับมี
แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ ประชาชนใน
และนอกพื้นที่ร่วม
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
ทั้งยังสามารถสรา้ง
รายได้ให้กับคนใน
พื้นที่ภายในต าบลได้ 

อบต./
อบจ./ 

จังหวัด/
กลุ่ม

จังหวัด  

รวม  จ านวน  1  โครงการ - - 5,496,000 - -    
 



 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

~ ๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเทา่เทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

      4. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 
     4.๑  แผนงานการศึกษา  :  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)    
 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565) 
หน้า ส่วนราชการ

ที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
กระจับ หมู่ที่ 4   

ข้อ 1 
หน้า 244 

กองการศึกษา
ฯ 

งบประมาณ  2563   
= 100,000 

งบประมาณ  2564   
= 100,000 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและปีงบประมาณ
ทีด่ าเนินการจริง (ขอ
งบประมาณ กรมสง่เสริมฯ
งบประมาณ 2564) 

 




