
     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 53 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง 436,000 - - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

กลบหลุมบ่อ ถนนลูกรัง มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายบ้านนางอินทร์ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1940 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ถงึคลองชลประทาน สะดวก ไปมาและมีความ
หมู่ที่ 1 ปลอดภัยในชีวิต

2 โครงการกอ่สร้าง เพื่อให้เด็กในศพด. ลานคอนกรีต 322,000 - - - - ร้อยละ 100 เด็กมีความ กองช่าง
ลานคอนกรีต มีสถานที่ออก พื้นที่ 621 ตร.ม เด็กมีความ สะดวกในการ
หน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ก าลังกายได้ หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ ออกก าลังกาย
อบต.บางจาก มาตรฐาน ออกก าลังกาย

3 โครงการกอ่สร้างเสาธง เพื่อให้เด็กในศพด. เสาธง 24,700 - - - - ร้อยละ 100 เด็กมีความ กองช่าง
หน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีความตระหนัก จ านวน 1 เสา เด็กมีความ สะดวกในการ
อบต.บางจาก ถงึการรักชาติ สะดวกในการ ท ากจิกรรม

ท ากจิกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 54 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนา ปรับพื้นที่ 47,000 - - - - ร้อยละ 100 มีพื้นที่สีเขยีว กองช่าง

บริเวณรอบศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็กดูน่าอยูม่าก 450.50 ตร.ม. พื้นที่สีเขยีว เพิ่มขึน้
เด็กเล็ก อบต.บางจาก ยิง่ขึน้ ถมดินปลูกต้นไม้ เพิ่มขึน้

78 ลบ.ม และหญ้า

ญี่ปุ่น175.50 ตร.ม

5 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต 487,000 - - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายบ้านนางอินทร์ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

ยาว 260 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

6 โครงการถมหินผุด้านขา้ง เพื่อให้มีพื้นที่ ถมหินผุ 52,800 - - - - ร้อยละ100 ประชาชนจอดรถ กองช่าง
โรงจอดรถ อบต.บางจาก ส าหรับจอดรถ  245 ลบ.ม. ประชาชนมี ได้สะดวก

มากขึน้ ความสะดวก
ที่มาติดต่อ
อบต.บางจาก

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 55 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการติดต้ังป้ายบอกทาง เพื่อให้เกดิความ ติดต้ังป้าย 90,500 - - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ปลอดภัยในการ บอกทาง ประชาชน ได้รับความสะดวก
ใช้รถใช้ถนน จ านวน 12 ป้าย เดินทางได้ ในการสัญจร

สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าได้ ติดต้ังเสาไฟฟ้า 484,000 - - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
แสงสว่างสายเลียบ มาตรฐาน แสงสว่าง ประชาชน ได้รับความสะดวก
คลองชลประทาน 440 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 6 จ านวน 11 ต้น สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง 78,600 - - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนสายเลียบคลองบ้านนา มีเส้นทางการ กว้าง 3.50 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
หมู่ที่ 5 - 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 400 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 56 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง 150,000 - - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง (กลบหลุมบ่อ) มีเส้นทางการ กว้าง 3.50 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายจากทางรถไฟไปฝาย คมนาคมที่สะดวก ยาว 1000 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
กัน้น้ าเค็ม หมู่ที่ 7 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
11 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - 278,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้าน ผู้ใหญ่สายนัต์ คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
สีสังข ์หมู่ที่ 1 ยาว 170 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
12 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - 49,900 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายเลียบคลองชลประทาน คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 2 ยาว 27 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 57 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - 77,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้านนางบุญรวม คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
เอี่ยมเทศ หมู่ที่ 6 ยาว 41 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
14 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - 203,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้านนายณรงค์ คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
แสงจนัทร์ หมู่ที่ 8 ยาว 124 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - 472,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง (ด าเนินการ มีเส้นทางการ กว้าง 3.50 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
กลบหลุมบ่อ) สายวังโพ่ คมนาคมที่สะดวก ยาว 3000 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 3 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 58 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - 67,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายคลองเหมือง คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 6 ยาว 32 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - 112,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

สายเลียบคลองยายเที่ยง มีเส้นทางการ กว้าง 3.50  เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1600 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

18 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 74,880 74,880 74,880 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้านนายกา้น เครือสง่า คมนาคมที่สะดวก กว้าง 6 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 4 ยาว 24 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 59 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 73,000 - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้านนางพุด สีสังข์ คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 1 ยาว 39 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
20 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 214,000 214,000 214,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้าน นางสุรินทร์ คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
แผนคู้  หมู่ที่ 1 ยาว 130 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
21 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
พร้อมเสริมลูกรังรอง คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
พื้นทางเดินซอยบ้าน ยาว 163 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ
นางบุญเครือ คล้ าชื่น ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 60 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 39,700 - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายบ้านผู้ใหญ่ชิน คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 2 ยาว 19 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
23 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 484,000 - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
รางระบายน้ าจากศาลา คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ทางเขา้หมู่บ้านถงึ ยาว 100 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ
บ้านนายธงชัย หมู่ที่ 3 พร้อมรางระบายน้ า ปลอดภัยในชีวิต

24 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
จากสะพานหมู่บ้านถงึ คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
บ้านนายแฟ้ม หมู่ที่ 3 ยาว 112 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 61 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายบ้านนางพรมถงึเขต คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ติดต่อต าบลต้นมะพร้าว ยาว 1000  เมตร สะดวก ไปมาและมีความ
หมู่ที่ 3 ปลอดภัยในชีวิต

26 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 5,460,000 5,460,000 5,460,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายวังโพ่ หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
บ้านใหม่ ยาว 3000 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
27 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 195,000 195,000 195,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
จากทางเขา้หมู่บ้านถงึบ้าน คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
นายคล้อย เอี่ยมส าอางค์ ยาว 100 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ
หมู่ที่ 5 ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 62 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 482,000 - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายเลียบคลองเหมือง คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเวียง ยาว 270 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
29 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 46,700 - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้านนายอ านวย คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ปานพ่วง  หมู่ที่ 6 ยาว 28 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
30 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 154,000 - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
จากซอยขา้งบ้าน คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
รองนายกบุญลือ บุญมี ยาว 100  เมตร สะดวก ไปมาและมีความ
ถงึบ้านนายแดง หมู่ที่ 6 ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 63 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
เส้นฝายน้ าล้นไปถงึสถานี คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
รถไฟบางจาก หมู่ที่ 7 ยาว 1,000 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

หนา  0.15  เมตร ปลอดภัยในชีวิต
32 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้านนายบุญมาก คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ฉวีวรรณ หมู่ที่ 6 ยาว 27 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
33 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
ซอยบ้านนายเสน่ห์ เกดิเล คมนาคมที่สะดวก กว้าง 2.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 8 ยาว 30 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 64 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 109,000 109,000 109,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ซอยบ้าน มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
นางบุญเครือ คล้ าชื่น  คมนาคมที่สะดวก ยาว 163 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 1 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
35 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

สายบ้านยายส่วนถงึ มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพานไม้บ้านยายเครือ คมนาคมที่สะดวก ยาว 390 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 4 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
36 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

สายเลียบคลองยายเที่ยง มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
ฝ่ังขวามือ หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ยาว 650 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 65 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

สายเลียบคลองบ้านนาจาก มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพานวัดใหม่ถงึบ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 600 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
นายหน่อย หมู่ที่ 6 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

กลบหลุมบ่อถนนลูกรัง มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายบ้านนางอินทร์ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1940 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ถงึคลองชลประทาน สะดวก ไปมาและมีความ
หมู่ที่ 1 ปลอดภัยในชีวิต

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายคัน มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
คลองน้อยจากถนน คมนาคมที่สะดวก ยาว 725 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สะดวก ไปมาและมีความ
จรดชลประทานด าเนิน ปลอดภัยในชีวิต
การกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 66 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง สายคลองเหมือง มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
ต้ังแต่เขตหมู่ 8 ไปต าบล คมนาคมที่สะดวก ยาว 2000 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หนองปลาไหล หมู่ที่ 3 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง สายนาสองร้อย มีเส้นทางการ กว้าง 3 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
จากบ้านยายพรม คมนาคมที่สะดวก ยาว 1950 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ถงึหมู่ที่ 3,6,8 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง สายวังโพ่จาก มีเส้นทางการ กว้าง 3.5 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
บ้านนายแดง คมนาคมที่สะดวก ยาว 3000 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
คลองชลประทาน สะดวก ไปมาและมีความ
วนรอบเป็นวงแหวน ปลอดภัยในชีวิต
หมู่ที่ 3

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 67 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง สายเลียบคลอง มีเส้นทางการ กว้าง 3.5 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
บ้านนาจากบ้านนายแดง คมนาคมที่สะดวก ยาว 800  เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ถงึบ้านนายสาด หมู่ที่ 3 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง  สายต้นมะพร้าว มีเส้นทางการ กว้าง 6 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
จากบ้านนางกหุลาบถงึเขต คมนาคมที่สะดวก ยาว 1000 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ต้นมะพร้าว หมู่ที่ 3 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง สายบ้าน มีเส้นทางการ กว้าง 3.50 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
ยายเที่ยง หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1300 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 68 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง สายหลังบ้าน มีเส้นทางการ กว้าง 3  เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
ลุงสวย หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1550 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - 263,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ถนนลูกรัง สายหน้าบ้าน มีเส้นทางการ กว้าง 3  เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
ก านันอ าพัน พันขว้ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 1300 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 5 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - 137,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลูกรัง สายหลังบ้าน มีเส้นทางการ กว้าง 3.50 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
ก านันอ าพัน พันขว้ง คมนาคมที่สะดวก ยาว 425  เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 5 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 69 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน

ถนนลูกรัง มีเส้นทางการ กว้าง 3.50 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายเหมืองตาบุญ หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ยาว 570  เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรัง - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ถนนลูกรัง มีเส้นทางการ กว้าง 3  เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายนาสองร้อย หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1950 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

สะดวก ไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายบ้านนางอ าไพถงึบ้าน คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3  เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
นายจา้ หมู่ที่ 6 ยาว 210 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 70 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 420,000 - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายคลองเหมืองถงึคลอง คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4  เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ชลประทาน หมู่ที่ 6 ยาว 207 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 6,384,000 6,384,000 6,384,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายเลียบคลองบ้านนา คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3.50 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
จากหน้าวัดใหม่ หมู่ที่ 5 ยาว 3500 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ
ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี ปลอดภัยในชีวิต
เชื่อมต าบลหนองปลาไหล
อ.เขายอ้ย

54 โครงการซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชน สะพานไม้ - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
สะพานไม้ มีเส้นทางการ กว้าง 2  เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
บริเวณทางขา้มวัดใหม่ คมนาคมที่สะดวก ยาว 22 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 71 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 โครงการซ่อมแซมราว เพื่อให้ประชาชน ราวสะพาน - - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

สะพานสายขา้มบ้าน มีเส้นทางการ สูง 0.90 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
หนองหิน หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก ยาว 12 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร

รวม 2 ขา้ง สะดวก ไปมาและมีความ
รวม 24 เมตร ปลอดภัยในชีวิต

56 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชน สะพานคอนกรีต - - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
บริเวณทางขา้มวัดใหม่ คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ยาว 22 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
57 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชน สะพานคอนกรีต - - 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
ขา้มคลองชลประทาน ยาว 7.50 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 72 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชน สะพานคอนกรีต - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายบ้านบลุงเที่ยง คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 6 ยาว 20 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
59 โครงการกอ่สร้างทางเบี่ยง เพื่อให้ประชาชน ทางเบี่ยง - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

สายเลียบคลองบางจาก มีเส้นทางการ กว้าง 3.50 เมตร ประชาชน ได้รับความสะดวก
เร่ิมจากหน้าวัดใหม่ ถงึบ้าน คมนาคมที่สะดวก ยาว 10 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
นายบัญญัติ บุญมี หมู่ที่ 5 จ านวน 4 จดุ สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
60 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีต - - 5,616,000 5,616,000 5,616,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นทางการ เสริมเหล็ก ประชาชน ได้รับความสะดวก
สายเลียบคลองเหมือง คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร เดินทางได้ ในการสัญจร
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเวียง ยาว 3600 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
รวม 60 โครงการ 2,172,600 1,658,900 35,142,280 33,442,880 33,442,880

         

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 73 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังราวจบั เพื่ออ านวยความ ราวสแตนเลส - 10,100 - - - ร้อยละ 100 ผู้สูงอายไุด้รับ กองช่าง

สแตนเลสทางขึน้คนพิการ สะดวกให้แก่ สูง 0.90 เมตร ผู้สูงอายไุด้รับ ความสะดวก
และคนชราหน้าส านักงาน ผู้สูงอาย ุคนพิการ ยาว 3.90 เมตร ความสะดวก
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาติดต่อราชการ จ านวน 2 ชุด
บางจาก

รวม  1  โครงการ 10,100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 74 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การประปาส่วนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนให้ การประปาส่วน 47,200 - - - - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ส าหรับวางท่อเมนประปา ประชาชนมีน้ า ภูมิภาค เพื่อวาง ประชาชนได้มี เพื่อการอุปโภค
บริเวณ หมู่ที่ 3 เพื่อการอุปโภค ท่อเมนประปา น้ าไว้อุปโภค และบริโภคอยา่ง

บริโภคอยา่งทั่วถงึ และบริโภค ทั่วถงึ

2 โครงการติดต้ังระบบ เพื่อให้มีประปาใช้ ติดต้ังระบบน้ า - 120,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนา กองช่าง
น้ าประปาอัติโนมัติ เพียงพอต่อความ ประปาพร้อมถงั ประชาชนได้ เด็กเล็กและอบต. 
อาคารส านักงานและ ต้องการ เกบ็น้ าขนาด ใช้น้ าประปา บางจากมีน้ าไว้
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3000 ลิตร อุปโภคและบริโภค
อบต.บางจาก จ านวน 4 ใบ เพียงพอ

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย สายคลองเหมือง - 485,000 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
แสงสว่าง หมู่ที่ 6 ในชีวิตและทรัพยสิ์น ถงึบ้านก านัน ประชาชน มีความปลอดภัย

ของประชาชน จ านวน 11 ต้น เดินทางได้ ในชีวิตและ
สะดวก ทรัพยสิ์น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 75 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก าจดัวัชพืชพร้อม เพื่อให้การระบายน้ า คลองน้อย - 166,200 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ตะกอนดินเลน มีประสิทธิภาพ กว้าง 12 เมตร ประชาชนได้ มีน้ าไว้อุปโภค
คลองน้อย หมู่ที่ 2 ยาว 2770 เมตร ใช้น้ าเพิ่มขึน้ บริโภคและมีน้ า

หนา 0.25 เมตร เพียงพอในการ
เกษตร

5 โครงการก าจดัวัชพืชพร้อม เพื่อให้การระบาย คลองน้อย - 167,500 - - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ตะกอนดินเลน น้ ามีประสิทธิภาพ กว้าง 10 เมตร ประชาชนได้ มีน้ าไว้อุปโภค
คลองเหมือง หมู่ที่ 2 ยาว 3350 เมตร ใช้น้ าเพิ่มขึน้ บริโภคและมีน้ า

หนา 0.25 เมตร เพียงพอในการ
เกษตร

6 โครงการศึกษาวาง เพื่ออุดหนุนการ ผังเมืองรวม 160,000 160,000 160,000 - - ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับ กองคลัง
และจดัท าผังเมืองรวม จดัท าผังเมืองรวม จงัหวัดเพชรบุรี ประชาชนได้ ประโยชน์จาก
เมืองเพชรบุรี ของจงัหวัดเพชรบุรี รู้การจดัท า การท าผังเมือง

ผังเมือง
เพชรบุรี

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 76 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่ออ านวยความ ติดต้ังไฟฟ้า - - 5,867,000 5,867,000 5,867,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ส่องสว่างสายเลียบ สะดวกให้กบั จ านวน 100 จดุ ประชาชน มีความปลอดภัย
คลองเหมืองหมู่ที่ 5 ประชาชนในการ เดินทางได้ ในชีวิตและ
เชื่อมหมู่ที่ 3 สัญจรไปมา สะดวก ทรัพยสิ์น
ต าบลบางจาก

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าส่อง - - 830,000 830,000 830,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ส่องสว่างพร้อมหม้อแปลง ในชีวิตและ สว่างปากทางเขา้ ประชาชน มีความปลอดภัย
ไฟฟ้าบริเวณปากทางเขา้ ทรัพยสิ์น หมู่ที่ 1 ตลอดสาย เดินทางได้ ในชีวิตและ
หมู่ 1 ตลอดสาย ของประชาชน ยาว 600 เมตร  สะดวก ทรัพยสิ์น

จ านวน 15 ต้น
9 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าส่อง - - 459,000 - - ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

แสงสว่าง หมู่ที่ 2 ในชีวิตและ สว่างถนนสาย ประชาชน มีความปลอดภัย
ทรัพยสิ์น หมู่ 2 เดินทางได้ ในชีวิตและ
ของประชาชน ยาว 440 เมตร สะดวก ทรัพยสิ์น

จ านวน 11 ต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 77 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

จากทางเขา้หมู่บ้านถงึบ้าน ในชีวิตและ ทางเขา้หมู่บ้านถงึ ประชาชน มีความปลอดภัย
นายคล้อย เอี่ยมส าอางค์ ทรัพยสิ์น บ้านนายคล้อย เดินทางได้ ในชีวิตและ
หมู่ที่ 5 ของประชาชน กว้าง 3 เมตร สะดวก ทรัพยสิ์น

ยาว 143 เมตร
11 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ติดต้ังเสาไฟฟ้า - - 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

แรงต่ าจากหมู่ที่ 5 เส้น ในชีวิตและ แรงต่ าเส้นเลียบ ประชาชน มีความปลอดภัย
เลียบคลองบ้านนาถงึบ้าน ทรัพยสิ์น คลองบ้านนาถงึ เดินทางได้ ในชีวิตและ
นายบัญญัติ บุญมี ของประชาชน บ้านนายบัญญัติ  สะดวก ทรัพยสิ์น

ยาว 600 เมตร
12 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้า - - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ส่องสว่างสายบ้านก านัน ในชีวิตและ ส่องสว่างสาย ประชาชน มีความปลอดภัย
ถงึคลองชลประทาน ทรัพยสิ์น บ้านก านันถงึ เดินทางได้ ในชีวิตและ
ชลประทาน หมู่ที่ 6 ของประชาชน คลองชลประทาน สะดวก ทรัพยสิ์น

จ านวน 8 ต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 78 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ปรับปรุงไฟฟา้ - - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

แรงต่ าหมู่ที่ 6 จากศาลา ในชีวิตและ แรงต่ าจากศาลา ประชาชน มีความปลอดภัย
ถงึบ้านนายเกษม ทรัพยสิ์น ถงึบ้านนายเกษม เดินทางได้ ในชีวิตและ

ของประชาชน ยาว 300 เมตร สะดวก ทรัพยสิ์น

14 โครงการไฟทางสาย เพื่อความปลอดภัย ไฟทางสาย - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
สาธารณะพร้อมหม้อแปลง ในชีวิตและ เส้นบ้านผู้ใหญ่ ประชาชน มีความปลอดภัย
ไฟฟ้าเส้นบ้านผู้ใหญ่ไป ทรัพยสิ์น ไปถงึบ้านลุงแอ เดินทางได้ ในชีวิตและ
ถงึบ้านลุงแอ หมู่ที7่ ของประชาชน ยาว 700 เมตร สะดวก ทรัพยสิ์น

จ านวน 23 ต้น

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
แรงต่ าเส้นบ่อลุงเมือง ในชีวิตและ เส้นบ่อลุงเมือง ประชาชน มีความปลอดภัย
ไปถงึบ้านลุงทอง หมู่ที่ 7 ทรัพยสิ์น ไปถงึบ้านลุงทอง เดินทางได้ ในชีวิตและ

ของประชาชน ยาว 900 เมตร สะดวก ทรัพยสิ์น

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 79 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า - - 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

สายเลียบคลองบ้านนา ในชีวิตและ สายเลียบคลอง ประชาชน มีความปลอดภัย
หมู่ที่ 8 ทรัพยสิ์น บ้านนา เดินทางได้ ในชีวิตและ

ของประชาชน ยาว 250 เมตร สะดวก ทรัพยสิ์น

17 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้า - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ส่องสว่าง ในชีวิตและ ส่องสว่าง ประชาชน มีความปลอดภัย
หมูที่ 1,3,4,5,6,7,8 ทรัพยสิ์น ระยะทาง เดินทางได้ ในชีวิตและ

ของประชาชน 3080 เมตร สะดวก ทรัพยสิ์น
จ านวน 77 ต้น

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ระบบการ ปรับปรุงซ่อมแซม - - 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 100 ท าให้ประชาชน กองช่าง
หอกกระจายขา่ว มาตรฐาน หอกระจายขา่ว ประชาชน ได้รับรู้ขอ้มูล
หมู่ที่ 1 ถงึหมู่ที่ 8 มาตรฐาน หมู่ที่ 1 ถงึหมู่ที่ 8 ได้รับรู้ขอ้มูล ขา่วสาร

หมู่ละ 30,000 ขา่วสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 80 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการกอ่สร้างห้องน้ า เพื่อให้ประชาชน ห้องน้ า - - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ศาลากลางหมู่บ้าน ได้ใช้บริการ กว้าง 2 เมตร ประชาชน ได้รับความ
สามเรือนใน หมู่ที่ 4 ยาว 3 เมตร ได้ใช้บริการ สะดวก

20 โครงการติดต้ังกระจก เพื่อให้ประชาชนมี ติดต้ังกระจก - - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
บริเวณทางโค้ง หมู่ที่ 4 เส้นทางการ จ านวน 4 จดุ ประชาชน ได้รับความสะดวก

คมนาคมที่สะดวก เดินทางได้ ในการสัญจร
สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

21 โครงการตัดต้นไม้ เพื่อให้ประชาชนมี เส้นคลองลอย - - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
เส้นคลองลอยเลียบถนน เส้นทางการ เลียบถนน ประชาชน ได้รับความสะดวก
หนองปลาไหล  คมนาคมที่สะดวก หนองปลาไหล เดินทางได้ ในการสัญจร
บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4 ยาว 1000 เมตร สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 81 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการติดต้ังป้าย เพื่อแสดงเขตพื้นที่ ติดต้ังป้าย - - 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง

ทางเขา้หมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ จ านวน 9 ป้าย ประชาชน ได้รับความสะดวก
หมู่ที่ 1 ถงึหมู่ที่ 8 การเดินทางไปยงั หมู่ 6 ได้รู้เส้นทาง และรู้เส้นทางใน

ส่วนต่างๆของต าบล จ านวน 2 ป้าย ในต าบล ต าบล

23 โครงการติดต้ังป้ายบอก เพื่อแสดงเขตพื้นที่ ติดต้ังป้าย - - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
ทางเขา้โรงเรียนวัดทอง และประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 ป้าย ประชาชนได้รู้ ได้รับความ
นพคุณและ โรงพยาบาล การเดินทางไปยงั เส้นทางใน สะดวกและรู้
ส่งเสริมสุขภาพ ต.บางจาก ส่วนต่างของต าบล ต าบล เส้นทางในต าบล

24 โครงการติดต้ังกล้อง เพื่อให้ประชาชนมี กล้องวงจรปิด - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 เพื่อให้ประชาชน กองช่าง
วงจรปิดหมู่ที่ 7 เส้นทางการ จ านวน 10 จดุ ประชาชน ได้รับความสะดวก

คมนาคมที่สะดวก เดินทางได้ ในการสัญจร
สะดวก ไปมาและมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ



     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 82 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการจดัซ้ือรถขยะ เพื่อให้มีรถขยะใน รถขยะ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 100 เพื่อท าให้ถนน กองช่าง

พร้อมถงัขยะ การเกบ็ขยะและ จ านวน 1 คัน ประชาชน สะอาดและส่ิง
ถงัขยะส าหรับรอง และถงัขยะ ได้รับความ แวดล้อมดีขึน้
รับขยะ สะดวก

26 โครงการก าจดัขยะบริเวณ เพื่อรณรงค์ในการ ริมถนนกอ่นถงึ - - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 เพื่อท าให้ถนน กองช่าง
ริมถนนกอ่นถงึวัดใหม่ ดูแลรักษา วัดใหม่ ประชาชน สะอาดและ
หมู่ที่ 6 ส่ิงแวดล้อม เดินทางได้ ส่ิงแวดล้อมดีขึน้

สะดวก

27 การประปาส่วนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนให้ ที่ท าการ อบต. - 7,200 - - - ร้อยละ 100 ประชาชนได้ใช้ กองคลัง
เพื่อติดต้ังมาตรน้ า การประปา บางจาก ประชาชนมี น้ าประปา

ติดต้ังมาตรน้ า ศูนยพ์ัฒนา น้ าประปาไว้ใช้
เด็กเล็ก

รวม 27 โครงการ 207,200 1,105,900 17,131,000 16,512,000 16,512,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางจาก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมืองการค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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