



แบบ ผ. 02/1

1 กอ่สร้างรางระบายน้้า
ทั้งหมู่บา้น หมู่ที่ 3

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้้าทว่มขัง 
แกป้ญัหาน้้ากดัเซาะถนน 
เปน็ทางล้าเลียงน้้าเข้าสู่
แหล่งน้้าทางการเกษตร และ
เปน็การรักษาสภาพแวดล้อม
 ระบบนเิวศนแ์ละแหล่งน้้า
ของชุมชน

กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง0.30 
เมตรลึก0.35เมตรหนา0.10 
เมตรยาว391เมตร ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด0.40x0.50
เมตรจ้านวน782ฝา วางทอ่
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 เมตร
ยาว57เมตรบอ่พกักว้าง 
0.80x0.80 ม. จ้านวน5ลูก
และวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40เมตรยาว
585เมตรบอ่พกักว้าง 
0.60x0.60เมตรจ้านวน58ลูก

1,800,000  -    -    -    -   ร้อยละ/จ้านวน
พื้นที่น้้าทว่มขังลดลง

มกีารระบายน้้า
ภายในหมู่บา้นได้
อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  
สามารถแกป้ญัหา
น้้าทว่มขังได้ และ 
ประชาชนในชุมชน 
จ้านวน 600 คนมี
สภาพความเปน็อยู่
ที่ดีขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  กอง
ช่าง อบต.
ดอนแร่

หนา้ 219

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้าการบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

     แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการ 2564 

(บาท)
2561 
(บาท)

ที่
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ) 2563 

(บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2565 
(บาท)

2562 
(บาท)






แบบ ผ. 02/1

2 วางทอ่ระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 (บริเวณหนา้
บา้นก้านนัสนทิ 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5)

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้้าทว่มขัง
ภายในหมู่บา้น และระบาย
น้้าใหไ้หลได้สะดวก

วางทอ่ระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กØ 0.80 ม. จ้านวน 
1,164 ทอ่นพร้อมบอ่พกัขนาด
 1.00x1.00 ม. จ้านวน 116 
ลูกตามแบบที่ อบต.ดอนแร่ 
ก้าหนด

 -    -   3,000,000  -    -   จ้านวนพื้นที่น้้าทว่ม
ขังลดลง

ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
ในพื้นที่

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
กองช่าง 

อบต.ดอนแร่

3 ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนลาดยางแบบ แอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
ดอนแร่-เขาถ้้า หมู่ที่ 6
 ต้าบลดอนแร่ อ้าเภอ
เมอืงราชบรีุ จังหวัด
ราชบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
22,200 ตร.ม.

 -    -   9,886,000  -    -   ร้อยละ/จ้านวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  กอง
ช่าง อบต.
ดอนแร่

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบ แอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต สายดอนแร่ -
เขาพระเอก หมู่ที่ 10 
ต้าบลดอนแร่ อ้าเภอ
เมอืงราชบรีุ จังหวัด
ราชบรีุ

เพื่ออ้านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชนที่สัญจรไปมา
 ได้รับความปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๖.00 ม. ยาว 3,615 ม. 
รวมพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 
21,690 ตร.ม.

 -    -   9,571,000  -    -   ร้อยละ/จ้านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
กองช่าง 

อบต.ดอนแร่

หนา้ 220

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02/1

5 กอ่สร้างขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(หนา้วัดทุ่งหญ้าคม
บาง)หมู่ที่ 10  ต้าบล
ดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชนได้มสีะพาน
ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

กอ่สร้างขยายสะพานขนาดกว้าง
 8.00 เมตรยาว 40.00 เมตร

 -   2,500,000  -    -    -   ร้อยละ/จ้านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
กองช่าง 

อบต.ดอนแร่

6 จัดซ้ือรถยนต์ตักหนา้
ขุดหลังชนดิขับเคล่ือน 
4 ล้อ

เพื่อใช้ในงานกอ่สร้าง
สาธารณูปโภค                
เพื่อสนบัสนนุงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

จัดซ้ือรถยนต์ตักหนา้ขุดหลัง 
ชนดิขับเคล่ือน 4 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

 -    -   3,000,000  -    -   จ้านวนเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

มเีคร่ืองจักรในการ
ท้างานกอ่สร้าง 
และสนบัสนนุงาน
ปอ้งกนัฯ ของ ต.
ดอนแร่ มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
กองช่าง 

อบต.ดอนแร่

รวม 6 โครงการ 1,800,000 2,500,000 25,457,000 0 0

หนา้ 221

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02/1

1 กอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้นแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ ต้าบลดอน
แร่ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าไว้ใช้ใน
การอปุโภค-บริโภค ได้อย่าง
เพยีงพอภายในต้าบลดอนแร่

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบผิวดินขนาดใหญ่ พื้นที่
ขนาด 25 X 25 เมตรระบบ
กรองน้้าผิวดินขนาด 10 ลบ.
ม./ชม.จ้านวนผู้ใช้น้้า 
121-300 ครัวเรือนรูปแบบ
ส่ิงกอ่สร้าง แหล่งน้้าผิวดิน
เคร่ืองสูบน้้า โรงสูบน้้า ระบบ
กรองน้้าผิวดินขนาด 10 ลบ.
ม./ชม. ถังน้้าใสขนาด 100 
ลบ.ม เคร่ืองสูบน้้าดีหอถังสูง
ขนาด 30 ลบ.ม. ระบบฆา่เชื้อ
ด้วยสารละลายคลอรีน

 -   5,000,000  -    -    -   จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้เพิ่มขึ้น

ประชาชนต้าบล
ดอนแร่มนี้้าประปา
ที่สะอาดใช้อปุโภค
อย่างเพยีงพอ

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  กอง
ช่าง อบต.
ดอนแร่

หนา้ 222

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

     แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้าการบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ






แบบ ผ. 02/1

2 กอ่สร้างโรงผลิต
น้้าประปาด่ืมได้ต้าบล
ดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าไว้ใช้ใน
การอปุโภค-บริโภค ได้อย่าง
เพยีงพอ

กอ่สร้างโรงผลิตน้้าประปา(ตาม
แบบที่ อบต.ดอนแร่ ก้าหนด)

 -    -    -   9,000,000  -   จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้เพิ่มขึ้น

ประชาชนต้าบล
ดอนแร่มนี้้าประปา
ที่สะอาดใช้อปุโภค
อย่างเพยีงพอ

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ      
กองช่าง   

อบต.ดอนแร่

รวม 2 โครงการ 0 5000000 0 9000000 0

หน้า 223

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02/1

1 กอ่สร้างฝ่ายน้้าล้น
พร้อมทอ่ระบายน้้า 
บริเวณล้าหว้ยทบัใต้ 
หมู่ที่ 6

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าส้าหรับ
อปุโภค-บริโภค และท้า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างฝายน้้าล้น พร้อมทอ่
ระบายน้้า ขนาดกว้าง 20 เมตร
 สันฝายสูง 2.5 เมตร   ตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก้าหนด

 -    -   5,000,000  -    -   จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้เพื่อการ

อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
น้้าใช้เพื่อการ
อปุโภค-บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  กอง
ช่าง อบต.
ดอนแร่

2 กอ่สร้างฝายน้้าล้นบา้น
โค้งเจริญ  หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าไว้ใช้ใน
การอปุโภค-บริโภค และท้า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ 
และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง 
และปญัหาน้้าทว่มขัง

กอ่สร้างฝายน้้าล้น ขนาดสัน
ฝายกว้าง 20 เมตร ยาว 8 
เมตร แบบมาตรฐานฝายน้้าล้น 
มข.2527

 -    -   1,132,000  -    -   จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้เพื่อการ

อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรอย่าง

เพยีงพอ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการเกษตรและ
อปุโภค-บริโภคอย่าง
เพยีงพอ ลดปญัหา
น้้าทว่มขัง

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
กองช่าง 

อบต.ดอนแร่

หน้า 224

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

     แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง






แบบ ผ. 02/1

3 กอ่สร้างฝายน้้าล้น หมู่ที่
 10 (บริเวณวังหวันา)

เพื่อเปน็แหล่งกกัเกบ็น้้า
ส้าหรับการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
ของประชาชน

กอ่สร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 15 เมตร สัน
ขยาย สูง 1.5 เมตร ผนงัข้างสูง
 3.0 เมตร(ตามแบบ อบต.ดอน
แร่ ก้าหนด)

 -   781,600  -    -    -   จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้เพื่อการเกษตร

ย่างเพยีงพอ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ   กอง

ช่าง อบต.
ดอนแร่

4 กอ่สร้างฝายน้้าล้น หมู่ที่
 10

เพื่อเปน็แหล่งกกัเกบ็น้้า
ส้าหรับการเกษตรและใช้
อปุโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
ของประชาชน

กอ่สร้างฝายน้้าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 8
 ม. สูง 2.5 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ดอนแร่ ก้าหนด)

4,000,000  -    -    -    -   จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้เพื่อการเกษตร

อย่างเพยีงพอ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค-
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ   กอง

ช่าง อบต.
ดอนแร่

5 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า 
ต้าบลดอนแร่

เพื่อเปน็การลดต้นทนุทาง
การเกษตรท้าใหเ้กษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  เปน็การ
ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
และเปน็การบรรเทาสา
ธารณภยัน้้าทว่ม , ภยัแล้ง

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง
ชนดิขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนาดทอ่ดูด Ø 8 นิ้ว ทอ่
ส่ง Ø 8 นิ้ว สูบน้้าได้ไมน่อ้ยกว่า
 580 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูงไม่
นอ้ยกว่า 13.5 ม.ติดต้ังบนเทรล
เลอร์ลากจูง 2 ล้อพร้อมอปุกรณ์

 650,000  650,000  650,000  650,000  650,000 จ้านวนครัวเรือน
ได้รับการส่งเสริม
การกระจายรายได้

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การประกอบอาชีพ
ท้าใหเ้ปน็การลด
ต้นทนุและเพิ่ม
รายได้แกเ่กษตรกร
ประชาชนได้รับการ
บรรเทาสาธารณภยั
จาก น้้าทว่ม และ
ภยัแล้ง

กองทนุไฟฟา้ 
 กองช่าง 

อบต.ดอนแร่

รวม 9 โครงการ 4,650,000 1,431,600 6,782,000 650,000 650,000 

หน้า 225

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ






แบบ ผ. 02/1

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 กอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์บริเวณ
ด้านหนา้ทที้าการ 
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแร่

เพื่อสนองนโยบายการกฬีา 
ใหป้ระชาชนมสุีขภาพดี 
หา่งไกลอบายมขุ และสร้าง
สังคมเปน็สุข ต้าบลดอนแร่

ลานกฬีาแบบมาตรฐาน ขนาด
กว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกาย

 -    -    -   1,600,000  -   ประชาชนได้ออก
ก้าลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการมี
สุขภาพที่ดี และมี
คุณภาพชีวิตที่
หา่งไกลอบายมขุ

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  กอง
ช่าง อบต.
ดอนแร่

2 ปรับปรุงสนามฟตุบอล
บริเวณที่ท้าการ อบต.
ดอนแร่

เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ใน
การเล่นกฬีาและจัดท้า
กจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั

ปรับปรุงขนาดกว้าง  58  เมตร
ยาว 96  เมตร ปริมาณงาน 
5,568 ตร.ม. ถมดินปริมาณ 
1,773 ตร.ม. พร้อมปรับเกล่ีย
บดอดัแนน่ ปหูญ้านวลนอ้ย 
5,568 ตร.ม. เรียงดินหนิซี
แพคขนาด 15X30X100 ซ.ม.
จ้านวน616 กอ้น

 -    643,000  -    -    -   ประชาชนได้ออก
ก้าลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มขึ้น

ประชาชนและ
เยาวชนมสีถานที่ใน
การออกก้าลังกาย
และเล่นกฬีา

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  กอง
ช่าง อบต.
ดอนแร่

รวม 2 โครงการ 0 643,000 0 1,600,000 0
หน้า 226

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต






แบบ ผ. 02/1

    แผนงานสาธารณสุข

1 จัดซ้ือรถพยาบาล ชนดิ
 4 ล้อพร้อมอปุกรณ์

เพื่อสนบัสนนุงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

จัดซ้ือรถพยาบาล 4 ล้อ
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ  ขนาด
กระบอกสูบ 2,400 ซีซีพร้อม
ติดต้ังอปุกรณ์กู้ชีพ อปุกรณ์ทาง
การแพทย์

 -    -   1,000,000  -    -   จ้านวนประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์จากการ
ได้รับการช่วยเหลือ
จากอบุติัเหตุหรือ
การเจ็บปว่ยได้
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ 

ส้านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 1 โครงการ 0 - 1,000,000 - 0

หน้า 227

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี






แบบ ผ. 02/1

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุน้้า
เอนกประสงค์ ขนาด 6
 ตัน 6 ล้อ

เพื่อสนบัสนนุรถดับเพลิง    
เพื่อบรรเทาภาวะขาดน้้า
อปุโภคและบริโภค

รถยนต์บรรทกุน้้าเอนกประสงค์
 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้้าได้ 
6,000 ลิตร

 -   2,119,000  -    -    -   ประชาชน   มคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต 

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

การปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
ของ ต. ดอนแร่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ 
ส้านกัปลัด
อบต.ดอนแร่

รวม 1 โครงการ 0 2,119,000 0 0 0

หน้า 228

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภยัของประชาชนและองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา






แบบ ผ. 02/1

1 จัดซ้ือรถเกบ็ขยะ เพื่อใช้ในการเกบ็ขยะมลู
ฝอยภายในต้าบลดอนแร่

จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุเกบ็ขยะ
เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ
จ้านวน 1 คัน

 -    -    -   2,000,000  -   ครัวเรือนที่มกีาร
ก้าจัดขยะมลูฝอย

อย่างเหมาะสมและ
ถูกวิธีเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
ประโยชนจ์ากการ
จัดการปญัหาขยะ
ท้าใหป้ริมาณขยะ
ในต้าบลดอนแร่ลด
นอ้ยลง

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ     
กองช่าง  

อบต.ดอนแร่

รวม 1 โครงการ 0 0 0 2,000,000 0

หน้า 229

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


