
 
 

 
ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ด้านการบริการ 
ชุมชนและสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานเคหะชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1. กองช่าง 
 

1. จังหวัด 
2. อบจ. 
3. ประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด 
4. ส านัก
ปลัดเทศบาล 
5. กองคลัง 
6. หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ  
การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1. ด้านการบริการ 
ชุมชนและสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  
4. แผนงานเคหะและชุมชน 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
6. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ นันทนาการ 
7. แผนงานการเกษตร  
8. แผนงานงบกลาง         

1. ส านัก
ปลัดเทศบาล 
2. กองช่าง 
3. กองการศึกษา 
4. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

1. กองคลัง 
2. ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. ด้านบริหารงานท่ัวไป 
2. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
3. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4. แผนงานเคหะและชุมชน 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
6. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1. ส านัก
ปลัดเทศบาล 
2. กองช่าง 
3. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. กองคลัง 
2. กองการศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน 
พาณิชยกรรม และ 
การท่องเที่ยว 

1. ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
3. แผนงานการเกษตร 

1. ส านัก
ปลัดเทศบาล 
2. กองช่าง 

1. กองคลัง 
2. กองการศึกษา 
3. กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน                                
 

1. ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน        
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4. แผนงานการเกษตร 

1. ส านัก
ปลัดเทศบาล 
2. กองช่าง 
3. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. กองคลัง 
2. กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

1. ด้านบริหารงานท่ัวไป 
2. ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
3. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
5. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1. ส านัก
ปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
 

1. กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 5 หน่วยงาน 9 หน่วยงาน 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

3 
35 

 

 
 

6,800,000 
47,900,000 

 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

3 
35 

 

 
 

6,800,000 
47,900,000 

 
รวม 38 54,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 38 54,700,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
การศกึษา การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์  
2.4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ นันทนาการ 
2.7 แผนงานการเกษตร  
2.8 แผนงานงบกลาง         

 
 
 
 
 
 

1 
8 
2 
 

1 
 

9 
 

8 
 

1 
4 

 
 
 
 
 
 

100,000 
650,000 
170,000 

 
1,000,000 

 
775,000 

 
630,000 

 
22,800 

8,150,000 

 
 
 
 
 
 

1 
8 
2 
 

1 
 

9 
 

8 
 

1 
4 

 
 
 
 
 
 

100,000 
650,000 
170,000 

 
1,500,000 

 
775,000 

 
630,000 

 
22,800 

8,150,000 

 
 
 
 
 
 

1 
6 
2 
 

0 
 

8 
 

8 
 

1 
4 

 
 
 
 
 
 

100,000 
350,000 
170,000 

 
0 
 

695,000 
 

630,000 
 

22,800 
8,150,000 

 
 
 
 
 
 

1 
6 
2 
 

0 
 

8 
 

8 
 

1 
4 

 
 
 
 
 
 

100,000 
350,000 
170,000 

 
0 
 

695,000 
 

630,000 
 

22,800 
8,150,000 

 
 
 
 
 
 

1 
6 
2 
 

0 
 

8 
 

8 
 

1 
4 

 
 
 
 
 
 

100,000 
350,000 
170,000 

 
0 
 

695,000 
 

630,000 
 

22,800 
8,150,000 

 
 
 
 
 
 

5 
34 
10 

 
2 
 

42 
 

40 
 

5 
20 

 
 
 
 
 
 

500,000 
2,350,000 
850,000 

 
2,500,000 

 
3,635,000 

 
3,150,000 

 
114,000 

40,750,000 
รวม 34 11,497,800 34 11,997,800 30 10,117,800 30 10,117,800 30 10,117,800 158 53,849,000 

แบบ ผ.01 
48 



   

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/
สังคมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
3.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
3.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.6 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 

2 
 

2 
 

1 
2 
9 
 

1 

 
 
 
 

200,000 
 

400,000 
 

30,000 
700,000 
465,000 

 
2,000,000 

 
 
 
 

2 
 

1 
 

1 
0 
9 
 

0 

 
 
 
 

200,000 
 

100,000 
 

30,000 
0 

465,000 
 

0 

 
 
 
 

2 
 

1 
 

1 
0 
9 
 

0 

 
 
 
 

200,000 
 

100,000 
 

30,000 
0 

465,000 
 

0 

 
 
 
 

2 
 

1 
 

1 
0 
9 
 

0 

 
 
 
 

200,000 
 

100,000 
 

30,000 
0 

465,000 
 

0 

 
 
 
 

2 
 

1 
 

1 
0 
9 
 

0 

 
 
 
 

200,000 
 

100,000 
 

30,000 
0 

465,000 
 

0 

 
 
 
 

10 
 

5 
 

5 
2 

45 
 

1 
 

 
 
 
 

1,000,000 
 

800,000 
 

150,000 
700,000 

2,325,000 
 

2,000,000 

รวม 17 3,795,000 13 795,000 13 795,000 13 795,000 13 795,000 68 6,975,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทนุ พาณิชยกรรม 
และการทอ่งเที่ยว 
4.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
4.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

500,000 
 

100,000 
 

40,000 

 
 
 
 

0 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

0 
 

100,000 
 

40,000 

 
 
 
 

0 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

0 
 

100,000 
 

40,000 

 
 
 
 

0 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

0 
 

100,000 
 

40,000 

 
 
 
 

0 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

0 
 

100,000 
 

40,000 

 
 
 
 

1 
 

5 
 

5 

 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

200,000 

รวม 3 640,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 11 1,200,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน        
5.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
5.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.4 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 
15 

 
1 
 

20 

 
 
 

450,000 
2,605,000 

 
200,000 

 
2,860,000 

 
 
 

1 
15 

 
1 
 

0 

 
 
 

450,000 
2,605,000 

 
200,000 

 
0 

 
 
 

1 
15 

 
1 
 

0 

 
 
 

450,000 
2,605,000 

 
200,000 

 
0 

 
 
 

1 
15 

 
1 
 

0 

 
 
 

450,000 
2,605,000 

 
200,000 

 
0 

 
 
 

1 
15 

 
1 
 

0 

 
 
 

450,000 
2,605,000 

 
200,000 

 
0 

 
 
 

5 
75 

 
5 
 

20 

 
 
 

2,250,000 
13,025,000 

 
1,000,000 

 
2,860,000 

รวม 37 6,115,000 17 3,255,000 17 3,255,000 17 3,255,000 17 3,255,000 105 19,135,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
6.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
6.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
6.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
6.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.5 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 

7 
 

1 
 

4 
 

1 
 

1 

 
 
 

750,000 
 

2,113,000 
 

215,000 
 

40,000 
 

1,000,000 

 
 
 

7 
 

0 
 

4 
 

1 
 

0 

 
 
 

750,000 
 

0 
 

215,000 
 

40,000 
 

0 
 

 
 
 

7 
 

0 
 

4 
 

1 
 

0 

 
 
 

750,000 
 

0 
 

215,000 
 

40,000 
 

0 
 

 
 
 

7 
 

0 
 

4 
 

1 
 

0 

 
 
 

750,000 
 

0 
 

215,000 
 

40,000 
 

0 

 
 
 

7 
 

0 
 

4 
 

1 
 

0 

 
 
 

750,000 
 

0 
 

215,000 
 

40,000 
 

0 

 
 
 

35 
 

1 
 

20 
 

5 
 

1 
 

 
 
 

3,750,000 
 

2,113,000 
 

1,075,000 
 

200,000 
 

1,000,000 

รวม 14 4,118,000 12 1,005,000 12 1,005,000 12 1,005,000 12 1,005,000 62 8,138,000 
รวมทั้งสิ้น 143 80,865,800 78 17,192,800 74 15,312,800 74 15,312,800 74 15,312,800 442 143,997,000 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

โครงการพัฒนาท่ีน ามา
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

- 
 
 

- - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.01/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สาธารณะพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ ในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. เพื่ อ ให้ เส้นทางการ
คมนาคมมีไฟฟูาส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง 
๒. เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 4 (ปรับระบบไฟฟูา) 
2. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟูา
ส่องสว่าง บริเวณหมู่ท่ี ๓  
(ถนนตัดใหม่) 
3. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟูา
ส่องสว่าง บริเวณ หมู่ท่ี ๓ 
(ชุมชนปากทางบางกระบือ) 
4. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟูา
ส่องสว่าง บริเวณถนน หมู่ท่ี 4 
เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 5 
5. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟูา
ส่องสว่าง บริเวณถนน หมู่ท่ี 2 
เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 1 

200,000 
 

1,500,000 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 

800,000 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

จ านวนไฟฟูาท่ี
ขยายเขต 
แล้วเสร็จใน 
แต่ละแห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินท า
ให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่างชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๑. เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาส่องสว่างใช้ได้อย่าง
ท่ัวถึง 
2. เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

- ติดต้ังโคมไฟฟูาส่องสว่าง 
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณหมู่ท่ี 1 – 
5 จ านวน 10 จุด 

1,500,000 - 
 

- - - จ านวนโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง
แล้วเสร็จ 

ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่างใช้ได้
อย่างทั่วถึง  มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ท าให้มคุีณภาพ 
ชีวิตท่ีดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

3 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา
ส่องสว่าง High  mast 
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโหนดราย  
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. เพื่อให้ประชาชน
คมนาคม ในยามค่ าคืน ได้
อย่างสะดวกสบาย  
2. เพื่อให้มีไฟฟูาส่องสว่าง
ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 ได้อย่าง
ท่ัวถึง 
3. เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

- ติดต้ังโคมไฟฟูาส่องสว่าง  
High  mast พร้อมอุปกรณ์ 
บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านตะโหนดราย  
 

500,000 - -  - จ านวนโคมไฟฟูา
ส่องสว่างพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง

แล้วเสร็จ  

ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องสว่างใช้ได้
อย่างทั่วถึง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
ท าให้มคุีณภาพ
ชีวิตท่ีดยีิ่งขึ้น  

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 6,800,000 0 0 0 0 0 - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 2 บ้านคลองสวน
กลาง  เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 1 
บ้านตะโหนดราย 

เพื่อการสัญจรไปมาและ
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 360.
๐๐ เมตร บริเวณ หมู่ท่ี 2 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 1  

3,500,๐๐๐ - - - - ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 4 บ้านบาง
กระบือ เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองอ้อ 
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. เพื่อการสัญจรไป – มา
และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรของ
ประชาชน สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 
รวมระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 
830.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลบางกระบือ  

5,00๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ถนนก่อสร้างแล้ว
เสร็จ จ านวน 1 
เส้นทาง  

ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ า – 
ส้วม บริเวณลานกีฬา ลาน
กิจกรรม วัดตะโหนดราย 
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโหนดราย  
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
บางกระบือ มีห้องสุขา
สาธารณะประโยชน์ 
ท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ใช้ร่วมกัน 

ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า – 
ส้วม บริเวณลานกีฬา ลาน
กิจกรรม วัดตะโหนดราย 
จ านวน 1 หลัง พร้อมปรับแต่ง
ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบห้องน้ า 
– ส้วม ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

500,000 - 
 

- - - จ านวน ห้องน้ า – 
ส้วม ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ จ านวน 1 
หลัง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
บางกระบือได้ใช้
ห้องน้ า – ส้วม
สาธารณะท่ี
สะอาด  
ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 
 

7 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนบางใหญ่ – บางสะใภ้ 
(สส.3010)  ซอย 2  
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโหนดราย 
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น 
 

ด าเนินการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
276.00 เมตร พร้อมปรับปรุง
ผิวจราจรโดยราดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทางรวมไม่
น้อยกว่า 270.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีราดยางรวมไม่น้อยกว่า
1,080.00 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
บางกระบือ 
(ท าสูงเท่าระดับเดิม) 

1,600,000 - 
 

- - - ผิวจราจรที่
ปรับปรุง จ านวน 
1 แห่ง พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หินคลุก หมู่ท่ี 5    
บ้านหนองอ้อ 
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. เพื่อการสัญจรไป – 
มาและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชนสะดวก 
รวดเร็ว  แลปลอดภัย 
 

ด าเนินการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก 
หมู่ท่ี 5  บ้านหนองอ้อ (เชื่อมต่อ
ถนนทางหลวงชนบท (ประปา หมู่ 5) 
–ถนนลาดยาง หมู่ 5 (ถนน 5 เส้น) 
บริเวณบ้านน้ายม กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 
550.00 เมตรตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

3,000,000 - 
 

- - - จ านวนถนน 
ลูกรังหินคลุก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จ านวน  1 แห่ง 

ประชาชนใช้ถนน
ในการสัญจรไป – 
มาและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ท าให้มคุีณภาพ
ชีวิตท่ีดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

9 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม 
คสล. ถนนเส้นหลัก บริเวณ
ทางเข้าศาลาประชาคม  
หมู่ท่ี 4 บ้านบางกระบือ 
ต าบลบางกระบือ   
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. เพื่อการสัญจรไป – 
มาและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชน  
สะดวก รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

ด าเนินการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. 
ถนนเส้นหลัก บริเวณศาลาประชาคม 
หมู่ท่ี 4 บ้านบางกระบือ (บริเวณ
ศาลาพ่อปูุต้นกร่าง) กว้าง 4.00 
เมตรระยะทางประมาณ   
27.00 เมตร คสล. ยาว 3.50 
เมตร จ านวน 1 สะพาน 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

200,000 - 
 

- - - ทางเชื่อม คสล.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนใช้ถนน
ในการสัญจรไป – 
มาและขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  
ท าให้มคุีณภาพ 
ชีวิตท่ีดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังประปา 
หมู่ท่ี 4  บ้านบางกระบือ 
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่ท่ี 4 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
อุปโภค-บริโภค 
ให้มีใช้ได้ตลอดท้ังปี 
3. เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี
ส าหรับประชาชน 

ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังประปาหมู่ท่ี 
๔ (ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบางกระบือก าหนด) 
 

6,500,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า

อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดและมี

คุณภาพ 

ประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบริโภค 
และมีคุณภาพ 

ชีวิตท่ีดี 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี 3 
บ้านคลองกลางบางใหญ่
ต าบลบางกระบือ 
 อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

เพื่อการสัญจรไปมา และ
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยยิ่งขึ้น  และ
การลดงบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน
ลูกรังหินคลุก 

ด าเนินการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ระยะทางยาว
ประมาณ๑,๒0๐.๐๐ เมตร 
บริเวณ หมู่บ้านท่ี ๓ (ถนนตัด
ใหม่) 
 

2,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ท่ีก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 1 เส้นทาง 

ประชาชน
สามารถใช้ถนนใน
การสัญจรไปมา
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรท่ี
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  ท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองอ้อ  เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 4 
บ้านบางกระบือ 
ต าบลบางกระบือ 
 อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

๑. เพื่อให้ประชาชน หมู่ท่ี 
4 และหมู่ท่ี 5  สามารถ
สัญจรทางเท้า ได้
สะดวกสบาย และ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
ขนาด ความกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 18 เมตร (บริเวณบ้านนาง
หวาน  นุชวิลัย)  (ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด) 

900,000 
 
 

- - - - สะพานทางเดิน
เท้า ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ จ านวน  
1 แห่ง 

การเดินทาง 
สัญจรสะดวก 
และปลอดภัยมาก
ขึ้นท า ให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารลานกีฬา ลาน
กิจกรรม อเนกประสงค์
บริเวณวัดตะโหนดราย หมู่
ท่ี 1 ต าบลบางกระบือ     
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ลานกีฬา ลานกิจกรรม 
บริเวณวัดตะโหนดราย 
หมู่ท่ี 1 
2. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในอาคารลาน
กีฬา ลานกิจกรรม ร่วมกัน 
 

ด าเนินการต่อเติมหลังคาและพื้น
อาคารลานกีฬา  
ลานกิจกรรม บริเวณวัด 
ตะโหนดราย หมู่ท่ี 1 พร้อม
ระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ติดตั้ง 
พร้อมปูายชื่ออาคาร ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบล 
บางกระบือก าหนด 

1,500,000 - - - - การปรับปรุงต่อ
เติมลานกีฬา ลาน
กิจกรรม ต่อเติม
แล้วเสร็จตาม
แบบแปลนท่ี

ก าหนด ร้อยละ 
100 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ปรับปรุงต่อเติม
ลานกีฬา ลาน
กิจกรรมอย่าง

สูงสุด 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างโรงจอด
เรือเทศบาลต าบล           
บางกระบือ  
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
สถานท่ีจอดเรือของ
เทศบาล 
2. เพื่อให้เทศบาลต าบล
บางกระบือมีสถานท่ีจอด
เรือไว้เพ่ือการบริการ
สาธารณะส าหรับ
ประชาชน 
 

ด าเนินการก่อสร้างโรงจอดเรือ
เทศบาลต าบลบางกระบือ 
บริเวณในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 บ้าน
ตะโหนดราย ต าบล 
บางกระบือ โดยมีขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
4.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับยกเรือขึ้น 
– ลง ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลบางกระบือก าหนด 

300,000 - - - - โรงจอดเรือ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 หลัง

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 

100 

เทศบาลมีสถานท่ี
ส าหรับจอดเรือท่ี
ใช้ส าหรับการ

บริการสาธารณะ
ประชาชน 

กองช่าง 

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังประปา 
และระบบท่อจ่าย หมู่ท่ี 1  
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง
หอถังประปาและระบบท่อ
จ่าย หมู่ท่ี 1 และ 2 
2. แก้ไขปัญหาน้ าอุปโภค 
– บริโภค 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการน้ าประปา 
อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถังประปา และ
ระบบท่อจ่าย (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบล 
บางกระบือก าหนด) 
 
 

10,000,000 - -  - ร้อยละของ
จ านวนครัวเรือน  

มีน้ าประปา
อุปโภคบริโภคท่ี

สะอาด ทุก
ครัวเรือน ร้อยละ 

100 

ประชาชนมี
น้ าประปา

อุปโภค-บริโภค
และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น 

 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ท่ี 5 
 ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที 
เชื่อมต่อ ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
สะพาน คสล. หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองอ้อ เชื่อมต่อ
ต าบลท่าคา 
2. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สะพานส าหรับการ
เดินทางสัญจร และขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
3. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขัน 

ด าเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. 
บริเวณ หมู่ท่ี 5 ต าบลบาง
กระบือ อ าเภอบางคนที (ซอย
ทางเข้าบ้านนายวิเชียร ทอง
เทียม)  เชื่อมต่อต าบล 
ท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 8.00 เมตร  
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล
บางกระบือก าหนด 

900,000 - - - - สะพาน คสล. 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 

100 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ้น 

กองช่าง 

รวม 33 โครงการ - - 35,900,000 0 0 0 0 - - - 

 
 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
    วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ของเทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อให้ความส าคัญต่อเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขต 
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชน - 
เข้าร่วมกิจกรรม 
กับทางเทศบาล 

กอง 
การศึกษา 

รวม 4 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการเด็กไทยดูดี  
มีสุขภาพพลานามัย 
ท่ีแข็งแรง 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
วินัยมีการเรียนรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการรู้จัก
กิน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองท่ีดี ฉลาดซ้ือรู้
คุณค่าของเงิน 

จัดอบรมให้ความรู้ เด็กและ
เยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของเด็ก
และเยาวชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชน 
มีวินัยมีการเรียนรู้ 
ด้านอาหารและ 
โภชนาการ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

19 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและอบรมปูองกัน
โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
ไข้หวัดนกฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้มีสุขภาพท่ีดี และ
น าความรู้ไปเผยแพร่ 

จดัอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
การปูองกันโรคไข้เลือดออก  
โรคเอดส์  ไข้หวัดนก 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่มีผู้ปุวยด้วย 
โรคเอดส์ไข้ 
เลือดออก 
ไข้หวัดนก 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

20 โครงการจัดอบรมให้ความรู้
การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อใหค้วามรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จดัอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพิ่มความรู้ให้กับ 
ประชาชน 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปฏิวัติน้ ามัน 
ทอดซ้ า 

เพื่อให้เกิดความรู้ 
ตระหนักถึงอันตรายจาก
การใช้น้ ามันทอดซ้ า 

จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
อันตราย 
จากการใช้น้ ามันทอดซ้ า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้ารับอบรมมี 
ความรู้และ  
สามรถน าไปใช้ 
ประโยชน์ได้ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

22 โครงการสร้างสุขภาพดี  
มีความสุข 

เพื่อให้เกิดความสุข มีการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
ท่ีเหมาะสมและสม่ าเสมอ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ได้ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

23 โครงการสมทบกองทุน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุน เพื่อส่งเสริม
สุขภาพภาคประชาชน 

สมทบงบประมาณให้กับกองทุน
สุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นท่ี 
สปสช. 50 % เพื่อ 
เป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
เทศบาล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ท่ี
ร่วมสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กองทุนฯ 

พนักงานได้รับ 
สวัสดิการ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 
 
 
 
 
 

โครงการในพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
เทศบาล จ านวน 5 ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของแต่ละ
หมู่บ้านได้รับ
จัดสรร
งบประมาณตาม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีห่างไกล
โรค 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

25 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก
ก าลังกาย พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายในเขต
เทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีออก
ก าลังกาย 
2. เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีสุขภาพ ร่างกายท่ี
แข็งแรง 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  หมู่ท่ี 1 – 
5  จ านวน 10 ชุด   

300,000 300,000 

 
- - - จ านวนของเครื่อง

ออกก าลังกาย
พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 
10 ชุด 

ประชาชนมี
รายได้จากการ
ท่องเท่ียวท าให้มี 
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดยีิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

รวม  37 โครงการ - - 650,000 650,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือเด็กสตรี ผู้สูงอายุ
ท่ีด้อยโอกาส 
คนพิการและผู้มีรายได้น้อย
เพื่อเทิดพระเกียรติถวาย
เป็นพระราชกุศล 

เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้ 
มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและ 
บรรเทาความทุกข์ยาก
และเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจ 

สงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส และผู้มี
รายได้น้อย 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนด) 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนของผู้ท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์ 
อย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
มีขวัญและ 
ก าลังใจในการ  
ด าเนินชีวิตและมี 
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

27 
 

โครงการพัฒนาท่ีดินท ากิน
และท่ีอยู่อาศัย ส าหรับ
ประชาชนในต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อพัฒนาท่ีดินท ากินและ
ท่ีอยู่อาศัย ส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
บางกระบือ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบาง
กระบือ มีท่ีดินท ากินและท่ีอยู่
อาศัยท่ีดีขึ้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การพัฒนาตาม
โครงการ 

ประชาชนมีท่ีดิน
ท ากินและท่ีอยู่
อาศัย 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 10 โครงการ - - 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 - - - 

 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาพร้อมปรับภูมิทัศน์
โดยรอบเพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณวัด
ตะโหนดราย หมู่ท่ี 1   
บ้านตะโหนดราย  
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

1. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
บางกระบือมีสถานท่ีออก
ก าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ  
2. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
บางกระบือมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

- ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนาม 
บริเวณวัดตะโหนดราย  ขนาด 
สนาม กว้างประมาณ 60.00 
เมตร ยาวประมาณ 55.00 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

1,000,000 - 
 

- - - ปรับปรุงสนาม
กีฬาพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
แล้วเสร็จ   
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
บางกระบือ มี
พลานามัยท่ี
แข็งแรง  
ท าให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 
บริเวณวัดตะโหนดราย  
หมู่ท่ี 1 บ้านตะโหนดราย  
ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

1. เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา 
ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ
ได้มีสนามกีฬามาตรฐาน 
ไว้ออกก าลังกาย 
2. เพื่อเป็นสถานท่ีไว้จัด
กิจกรรมทางกีฬาและ
นันทนาการภายในต าบล
บางกระบือ 
3. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
บางกระบือมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

ด าเนินการก่อสร้างสนามกีฬา 
แบบมาตรฐาน บริเวณวัด 
ตะโหนดราย หมู่ท่ี 1  
บ้านตะโหนดราย ต าบล 
บางกระบือ อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ
แปลงของเทศบาลต าบลบาง
กระบือก าหนด 

- 1,500,000 
 

- - - ปรับปรุงสนาม
กีฬาพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
แล้วเสร็จ   
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
บางกระบือ มี
พลานามัยท่ี
แข็งแรง  
ท าให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 

รวม 2 โครงการ - - 1,000,000 1,500,000 0 0 0 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการส่งเสริมอาชีพให้  
แก่ประชาชนต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่ม 
รายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและสร้างเวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

ฝึกอบรมเสริมทักษะในการสร้าง
อาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนใน
พื้นท่ี จ านวน50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 
สามารถน าความรู้
ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ท าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนท่ีสนใจ 
มีความรู้และ 
ทักษะด้านอาชีพ 
ประชาชนท่ีสนใจ 
และมีทางเลือก 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

31 โครงการสานสัมพันธ์สร้าง
ครอบครัวอบอุ่นในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

เพื่อสร้างให้ครอบครัว
อบอุ่นลดช่องว่างระหว่าง
คนในครอบครัว 

จัดกิจกรรมสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว(พ่อ-แม่-ลูก ผูกพัน) 
จ านวน 30 คน พร้อมออกค่าย
เยาวชนนอก -สถานท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ครอบครัวมี 
ความสุขลด 
ช่องว่างระหว่าง 
คนในครอบครัว 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

32 โครงการกองบุญ/กองทุน
สัจจะเงินออมวันละบาท 

1. เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึง
กันและกันของประชาชน
ในต าบล 
2. เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
ออมเงินและช่วยเหลือกัน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการกอง
บุญ/กองทุนสัจจะเงินออม 
วันละบาท 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใน 
ต าบลรู้จักการ 
ออมเงินและช่วย 
เหลือซ่ึงกัน 
และกัน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนสู่ชุมชนท่ีน่าอยู่ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

จดัอบรมเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนให้มีความรู้ด้านการพัฒนา
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย 
พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของเด็ก 
และเยาวชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สามารถแสดง 
ความคิดเห็นในชิง
สร้างสรรค์ 
เพื่อน าไปสู่การ 
ปรับโครงสร้าง 
องค์กรของชมรม 
เด็กเยาวชนให้ 
สมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

34 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 

เพื่อผู้สูงอายุและ
ประชาชนได้พบ 
ปะตรวจสุขภาพพร้อมร่วม 
รับประทานอาหาร ซ่ึงท า
ให้มีสภาพจิตใจท่ีดีขึ้น 

1. จัดกิจกรรมการนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุในพื้นท่ี และจัด
กิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุ
ได้มาพบปะกลุ่มเพื่อนพร้อม
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี  
สภาพจิตใจดีไม่  
เป็นโรคซึมเศร้า 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

เพื่อส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียงส าหรับประชาชน 

อบรมการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงพร้อมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี จ านวน  50 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพื่อเพิ่มทักษะ 
เรียนรู้ภาค 
ประชาชน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

36 โครงการสนับสนุน
งบประมาณอาสาสมัคร
สาธารณสุขขั้นมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
การด าเนินงานของด้าน 
สาธารณสุขของ อสม. 

สนับสนุนงบประมาณด้านการ
จัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน
ให้กับอาสาสมัคร 
สาธารณสุขในการดูแลปูองกัน
โรคให้กับประชาชน 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 100 ท่ี
ร่วมสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กลุ่ม อสม. 

ก่อให้เกิดผลดีต่อ 
ประชาชนในด้าน 
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

37 โครงการประชากรไทย    
ก้าวทันสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของประชาคม
โลก ของเทศบาลต าบล 
บางกระบือ   
 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน มีภูมิคุ้มกันท่ีดี
และทันต่อกาเปล่ียนแปลง
ของประชาคมโลก 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชน เติบโตไปเป็น
บุคลากรท่ีดีของสังคม
ประเทศชาติ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
ให้กับเด็กและเยาวชน 
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล
บางกระบือเกี่ยวกับการก้าวทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมโลกในยุคปัจจุบัน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของเด็ก 
เยาวชน
ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้รับรู้
เรื่องราวท่ีทันยุค
ทันสมัยและได้
ทราบความ ก้าว
ทันของประเทศ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการส่งเสริมอาชีพผลิต
ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 
ต าบลบางกระบือ อ าเภอ
บางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

1. เพื่อจัดกิจกรรมท่ีเป็น
การส่งเสริมอาชีพส าหรับ
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ และ
ประชาชน  
2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับ 
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ และ
ประชาชน 3. เพื่อน าวัสดุ
ธรรมชาติมาสร้างมูลค่า 
และสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
และประชาชน 

1. ด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เครื่องปั้มบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ (แบบท่ี 1 แบบโยก
อัดด้วยมือ และแม่พิมพ์แบบ
(เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการ) 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมสร้างความรู้ และฝึก
ปฏิบัตใินการท าภาชนะจากวัสดุ
ธรรมชาติ 
จ านวน  50  คน 
 

80,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 - - - 1. ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม ร้อยละ 
80 
2. ร้อยละของ 
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติได้
จริง  ร้อยละ  80  

เกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ ประชาชน  
มีรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ยิ่งขึ้น 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 42 โครงการ - - 775,000 775,000 695,000 695,000 695,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ไว้ซ่ึงเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมหรืออบรมกลุ่ม เพื่อ
ก่อให้เกิดความรู้และประโยชน์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพิ่มทักษะความรู้ 
และรักษาไว้ซ่ึง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

40 โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
ชุมชนต าบลบางกระบือ 

๑. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ในพื้นที่ 
ต าบลบางกระบือ 
2. เพื่อให้ประชาชน 

มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การท่องเที่ยว 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
30 คน 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

จากการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

 

กอสาธารณสุข
แลสิ่งแวดล้อม 

 

41 โครงการแข่งขันกีฬาและ  
กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 

เพื่อเสริมสร้างทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ/การ
พักผ่อนหย่อนใจ 
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนและเยาวชนในต าบล  
บางกระบือ ร่วมกันจัดกีฬา
หมู่บ้าน/ต าบล ต้านยาเสพติด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน/ 
เยาวชน ได้เล่น
กีฬาและใช้ 
เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 

 
 

72 



   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 
 

1. เพื่อน าหลักธรรมมา  
ประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
โดยใช้หลักธรรมะ 

1. จัดอบรมกลุ่มเปูาหมาย 
2. เดินทางปฏิบัติธรรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้เข้าอบรม 
ได้ใช้หลักธรรมะ 
ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน 

กองการศึกษา 

43 โครงการสนับสนุน
งบประมาณ 
มูลนิธิอุทยาน ร.2 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
หน่วยงานราชการ 

สนับสนุนงบประมาณ มูลนิธิ
อุทยาน ร.2 
(ด้านศิลปวัฒนธรรม) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ท่ี
สนับสนุน
งบประมาณให้กับ 
อุทยาน ร.2 

เพื่อเป็นการ  
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 

 
 

73 



   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

1.เพื่อจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
และประชาชน  
2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
3. เพื่อส่งเสริมให้
ลูกหลานให้ความส าคัญ
กับผู้สูงอายุและแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้มาพบปะท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
และประชาชนในต าบลบาง
กระบือได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็น
ประจ าทุกปีช่วงเทศกาล
ประเพณีวันสงกรานต์ 
(ท้ังนี้รูปแบบกิจกรรมและ
นันทนาการเป็นไปตามเทศบาล
ต าบลบางกระบือก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จ านวน
ผู้สูงอายุและ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของ
ผู้สูงอายุและ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมโครงการ 
ร้อยละ  80 

1. ประชาชนเกิด
การอนุรักษ์มี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญและ
สืบทอดประเพณี
ท่ีส าคัญอันดีงาม
ของไทยน้ีให้อยู่คู่
ชุมชนต าบลบาง
กระบือตลอดไป 
2. ผู้สูงอายุมี
ความเบิกบานใจ
ท าให้มสีุขภาพ
กาย สุขภาพใจ ดี
ขึ้น 
 

กองการศึกษา 

 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง “กาบกล้วย 
เมืองแม่กลอง” 

1. เพื่อจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง“กาบ
กล้วย เมืองแม่กลอง”  ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงานของไทย 
3. เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝัง ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามของชุมชน และ
จังหวัดสมุทรสงคราม 
ให้กับประชาชน 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท ากิจกรรม
ร่วมกันแสดงออกถึงความ
สามัคคีในชุมชน 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอย
กระทง “กาบกล้วย เมืองแม่
กลอง”  ให้ประชาชน          
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
กระทงกาบกล้วย และร่วมลอย
กระทงกาบกล้วย (เป็นประจ า
ทุก ๆ ปี ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 
12)  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จ านวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมโครงการ 
ร้อยละ  80 

1. ประชาชนเกิด
การอนุรักษ์มี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญและ
สืบทอดประเพณี
ท่ีส าคัญอันดีงาม
ของจังหวัด
สมุทรสงครามน้ี
ให้อยู่คู่ชุมชน
ต าบลบางกระบือ 
และจังหวัด
สมุทรสงคราม
ตลอดไป 
2. ชุมชนมีความ
สมัครสมาน
สามัคคีกันในหมู่
คณะ 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการสืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษาและถวาย
ผ้าอาบน้ าฝน 

1. เพื่อจัดกิจกรรมให้
ประชาชนสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
และถวายผ้าอาบน้ าฝน 
2.เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้
ซ่ึงประเพณีแห่เทียน
พรรษาและถวายผ้าอาบ
น้ าฝนสืบไป 
3. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนักและ
ร่วมท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท ากิจกรรม
ร่วมกันแสดงออกถึงความ
สามัคคีในชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมแห่
เทียนพรรษาไปถวาย พร้อมชุด
ไทยธรรม  ผ้าอาบน้ าฝน พร้อม
กับประกอบพิธีทางศาสนา ณ 
วัดตะโหนดราย (เป็นประจ าทุก 
ๆ ปี  ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 
ทุกปี ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จ านวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมโครงการ 
ร้อยละ  80 

1. ประชาชนเกิด
การอนุรักษ์มี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญและ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ส าคัญ
อันดีงามทาง
พระพุทธศาสนา 
2. ชุมชนมีความ
สมัครสมาน
สามัคคีกันในหมู่
คณะ 

กองการศึกษา 

รวม 40 โครงการ - - 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 - - - 
 76 

 

แบบ ผ.02 

 
 



   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.7 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการศูนย์บริการและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล
บางกระบือ 

1. เป็นจุดถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร
แก่ชุมชน 
2. เพื่อพัฒนางานด้านการ 
เกษตรให้ทันสมัย 

สนับสนุนงบประมาณ ด้านเบี้ย
การประชุมของคณะกรรมการ
ศูนย์ ฯ เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 
19 คน ๆ ละ100 บาท 
 (12 ครั้ง/ต่อปี) 

22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 ร้อยละ 100 ท่ี
สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
คณะกรรมการ 

ประชาชนมี  
ความรู้ด้านการ  
เกษตรมากขึ้น  
รู้จักเทคนิคการ  
ผลิตเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 5 โครงการ - - 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.7 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามท่ี
รัฐบาลก าหนด 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนผู้ได้รับ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

49 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพตามท่ี
รัฐบาลก าหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนผู้ได้รับ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ผู้พิการได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

50 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
การส่งเสริมด้านคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพตามท่ี
รัฐบาลก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ได้รับ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

51 โครงการการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการสังคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 20 โครงการ - - 8,150,000 8,150,000 8,150,000 8,150,000 8,150,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการจัดท าแผนผัง
ชุมชนของต าบลบางกระบือ 
 

เพื่อแสดงรายละเอียดใน
แต่ละส่วน / แห่ง 
ในเขตเทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

จัดท าผังชุมชนของต าบล 
บางกระบือ 
(จ านวนครอบครัวในพื้นท่ี) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแผนผัง
ครัวเรือนท่ีจัดท า
แล้วเสร็จ 

ประชาชน 
รับทราบ
รายละเอียดของ
ข้อมูลท่ีจัดท า
ข้อมูลแผนผัง 
แล้วเสร็จ 

กองช่าง 

53 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อการบริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนท่ีอุดหนุน
งบประมาณ 
ตามโครงการ 

ศูนย์สามารถ
ด าเนินการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้เป็น
อย่างด ี

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 10 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 - - - 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง
กล้องวงจรปิดบริเวณ 
ด้านนอกส านักงาน 
 

เพื่อความปลอดภัยด้าน 
ทรัพย์สินขององค์กร 

จัดซ้ือระบบกล้องวงจรปิดพร้อม
การติดตั้งประกอบด้วย เครื่อง
บันทึกภาพวงจรปิด ระบบ
ดิจิตอล กล้องวงจรปิดสี 
แบบอินฟาเรด จ านวน ๘ ช่อง 
พร้อม รีโมทและเม้าส์คลิก
สายสัญญาณภาพสายไฟหุ้ม
ฉนวน ปล๊ักกันไฟ 

300,000 - - - - จ านวนกล้อง
วงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์ ติดตั้ง
แล้วเสร็จ 

เพื่อความ  
ปลอดภัยของ 
ทรัพย์สินหากเกิด 
ปัญหาลักขโมย 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการรณรงค์ปูองกัน 
อุบัติเหตุเทศกาลวันส าคัญ 
ตามนโยบายของรัฐบาล
และให้ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและ 
การปูองกันภัย 

๑. เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหป้ระชาชนและ
ปูองกันอุบัติเหตุ 
จากการใช้รถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ 
๒. เพื่อเพิ่มความรู้ อปพร.   
ในการปฏิบัติงาน 

๑. จัดต้ังจุดตรวจบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี และผู้สัญจร
ไปมาในเขตพื้นท่ีฯ  
ดังน้ี 
ครั้งท่ี ๑ ช่วง ๗ วัน อันตราย
ก่อนปีใหม่ 
ครั้งท่ี ๒ ช่วง ๗ วัน อันตราย
ก่อนวันสงกรานต์ 
๒. จัดต้ังทีม อปพร. ตรวจเวร
ยาม ในยามค่ าคืนและดูแลความ
เรียบร้อย ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 
๓. อบรมทบทวน อปพร.  และ
ประชาชนชน  เกี่ยวกับภัยและ
การปูองกันภัย 
ตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐.๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ จ านวนของการ
เกิดอุบัติเหตุใน
พื้นท่ีลดลง 

สามารถลดอัตรา 
การเสียชีวิตและ 
ปูองกันอุบัติเหตุ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 6 โครงการ - - 40๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ - - - 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการสมทบงบประมาณ 
สนับสนุนกิจกรรม
ส านักงานเหล่ากาชาด 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อให้ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม 
ได้มีงบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชนในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลบางกระบือ และประชาชน
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ท่ี
ร่วมสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ส านักงานเหลา
กาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 

ประชาชนในเขต 
พื้นท่ีเทศบาลฯ 
และประชาชน  
ในเขตพื้นท่ี 
จังหวัด  
สมุทรสงคราม 
ได้รับการช่วย  
เหลือ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 5 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการจัดท าปูายบอกชื่อ
ซอยในเขตเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

1. เพื่อให้มีชื่อซอย  
ตามท่ีเทศบาลก าหนด 
2. เพื่ออ านวยความ
สะดวกของประชาชน 

จัดท าปูายบอกชื่อซอย  
ชนิดสแตนเลสจ านวน 5 ปูาย 
(ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด) 

200,000 - - - - จ านวนปูายบอก
ชื่อซอยจัดท าแล้ว
เสร็จพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 5 ปูาย 

ท าให้รู้จักเส้นทาง 
ได้ดี 

กองช่าง 

58 โครงการจัดจ้างท าเวที
โครงสร้างเหล็กแบบ        
แยกประกอบได้ เพื่อใช้
ประกอบกิจกรรม            
ตามอ านาจหน้าท่ี         
ของเทศบาลต าบล       
บางกระบือ 
 

1. เพื่อด าเนินการจัดจ้าง
ท าเวทีโครงสร้างเหล็ก
แบบแยกประกอบได้ 
2. เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมตามภารกิจ
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 
 

ด าเนินการจัดจ้างท าเวที
โครงสร้างเหล็กแบบแยก
ประกอบได้เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรมตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ โดยมี
ขนาดพื้นท่ีเวที ขนาดความกว้าง 
6.00 เมตร ความยาว 12.00 
เมตร จ านวน 1 เวที ตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลบาง
กระบือก าหนด 

500,000 - - - - จ านวนเวที
โครงสร้างเหล็ก

แบบแยก
ประกอบได้ ท่ี

ด าเนินการจัดจ้าง
ท าแล้วเสร็จ 

จ านวน 1 เวที 

เทศบาลมีเวที
โครงสร้างแบบ
เหล็กแบบแยก
ประกอบได้ใน
การด าเนิน

กิจกรรมตาม
ภารกิจอ านาจ
หน้าท่ีในการ
ให้บริการ

ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 2 โครงการ - - 700,000 0 0 0 0 - - - 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การจัด
นิทรรศการและการอบรม
ปูองกันยาเสพติดกลุ่ม 
เยาวชน แกนน าและ
ประชาชน 

เพื่อให้เยาวชน แกนน า 
และประชาชนได้ทราบ
และเข้าใจโทษภัยยาเสพ
ติดและปูองกันยาเสพติด 

จัดอบรมและการ เดินรณรงค์
ต้านยาเสพติดในพื้นท่ี โดยกลุ่ม
เยาวชนผู้น า เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลฯ ประชาชนท่ัวไป 
พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
จ านวน  50  คน 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ 
เยาวชน 
ประชาชนของที่
เข้าร่วมโครงการ 

สร้างความ  
สัมพันธ์อันดี 
ระหว่างเยาวชน 
แกนน าและ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

60 โครงการอบรมด้านวินัย
จราจรให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้รับความรู้
ด้านวินัยจราจร 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัย
จราจรให้กลุ่มเยาวชนและ
ประชาชน ๑ กลุ่ม ใน 
ห้องประชุม จ านวน ๔๐ คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ 
ประชาชนมี  
ความรู้ด้านวินัย 
จราจร 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

61 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อให้เข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดอบรมด้านส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปจ านวน 
๔๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จ านวนของเด็ก
และเยาวชน 
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี  
ความรู้ในการใช้ 
สิทธิ์เลือกตั้งตาม 
ครรลอง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการจัดท าปูายส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย เต็ม ๑๐๐ % 

เพื่อช่วยส่งเสริมและ
รณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย 

๑. จัดท าปูายรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ตาม
นโยบายรัฐบาล 
2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งท่ี ๑ 
ให้ความรู้ด้านปูองกันอุบัติภัย
การสวมหมวกนิรภัย จ านวน ๕๐ 
คนก่อนเทศกาลปีใหม่ ครั้งท่ี ๒ 
อบรมการสวมหมวกนิรภัย 
ปลอดภัยต่อชีวิต จ านวน 
 ๕๐ คนก่อนวันสงกรานต์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนของปูาย
ติดตั้งแล้วเสร็จ
และ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

สนับสนุนตาม 
นโยบายของ 
รัฐบาล สามารถ  
ลดและปูองกัน 
อุบัติเหตุ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

63 โครงการอบรมให้ความรู้น า 
ชุมชนและประชาชนด้าน  
กฎหมายชีวิตประจ าวัน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้น า ชุมชนและประชาชน 
น ากฎหมายมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรมกลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 1 รุ่น   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับ 
ความรู้และเข้าใจ 
กฎหมายเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 โครงการอุดหนุนโครงการ  
ปูองกันและบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
 จ.สมุทรสงคราม 

1. เพื่อบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้
กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม 
2. เพื่อลดปัญหายาเสพ
ติดขจัดความเดือดร้อน
ของประชาชน 

อุดหนุนโครงการปูองกันและ
บ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ให้กับศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด  
จ.สมุทรสงคราม ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ท่ี
สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด  
จ.สมุทรสงคราม 

1. ผู้เสพ/ผู้ติดยา 
ได้รับการบ าบัด  
รักษาฟื้นฟูให้
กลับคืนเป็นคนดี 
สู่สังคม 
2. ปัญหา 
ยาเสพติดลดลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

65 โครงการอุดหนุนปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตมีความ
ปลอดภัย 
2. เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการแพร่
ระบาด 

อุดหนุนโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ท่ีท า
การปกครองอ าเภอบางคนที 
 ปีละ 1 ครั้ง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 100 ท่ี
รวมสนับสนุน
งบประมาณให้ท่ี
ท าการปกครอง
อ าเภอบางคนที 
 

1. ประชาชนมี  
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ปัญหายา  
เสพติดลดน้อยลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน พ.ศ. 2543 

เพื่อใหค้ณะผู้บริหารผู้น า
ชุมชน สมาชิกสภา และ
ประชาชน ได้ทราบและ
เข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้
พะราชบัญญัติควบคุม
อาคาร และ
พระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน พ.ศ. 2543 

1. อบรมให้ความรู้ คณะ
ผู้บริหารผู้น าชุมชน สมาชิกสภา 
และประชาชน ในเขตพื้นท่ีต าบล
บางกระบือ เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติการขุดดิน และ
ถมดิน พ.ศ. 2543  
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
โดยมีกลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  
50  คน 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 60,000 60,000 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างความ  
เข้าใจเกี่ยวกับ
การบังคับใช้พะ
ราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
และพระราช 
บัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน  
พ.ศ. 254 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

1. เพื่อจัดต้ังชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล 
2. เพื่อจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้
หลักสูตรชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ  
3. เพื่อเสริมแรงการ
ปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติ
และการปูองกันสาธารณ
ภัย  
4. เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน 
5. เพื่อเป็นการสนับสนุน
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.  

ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตร 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
ประจ าเทศบาลต าบล 
บางกระบือ  และอาสาสมัคร
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จ านวน  50  คน 
(ตามค าสั่งแต่งตั้งของเทศบาล) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 1. ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม ร้อยละ 
80 
2. ร้อยละของ 
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ  ร้อย
ละ  80  

1. ชุมชนต าบล
บางกระบือ 

มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

. ชุมชนต าบลบาง
กระบือ 

มีความเข้มแข็ง 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

รวม 45 โครงการ - - 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุงและขยาย
เขตระบบเสียงตามสาย 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ใน
เขตเทศบาลต าบล 
บางกระบือ  
อ าเภอบางคนที           
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ของทาง
ส านักงานเทศบาลต าบล 
บางกระบือได้อย่างทั่วถึง 

1. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
(เดิม)  ในเขตเทศบาลต าบลบาง
กระบือให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2. ขยายเขตระบบเสียงตามสาย 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึงทั้ง 5 
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบาง
กระบือ 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบางกระบือก าหนด) 

2,000,000 - 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นท่ี
ถนนเส้นตัดใหม่   

หมู่ท่ี 5  
ท่ีได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจากการ
ประชา 
สัมพันธ์  

ได้อย่างทั่วถึง  
ร้อยละ 100 

ประชาชนในพื้นท่ี
ถนนเส้นตัดใหม่  
หมู่ท่ี 5 ท่ีได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
จากการประชา 

สัมพันธ์  
ได้อย่างทั่วถึง 

 
 

 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

รวม 1 โครงการ - - 2,000,000 0 0 0 0 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการจัดท าปูายบอก
ทาง สถานท่ีท่องเท่ียว และ
สถานท่ีส าคัญต่างๆ ในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

เพื่อส่งเสริมด้านการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
บางกระบือ 

ติดตั้งปูายบอกทาง   
จ านวน 3 จุด  
- บริเวณปากทางบางกระบือ 
จ านวน 2 ฝั่ง  
- ใกล้บ้านลุงออง 
- ทางเข้าส านักงานเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 
 

500,000 - 
 

- - - ปูายบอกทาง 
ติดตั้งแล้วเสร็จ 
จ านวน 2 จุด  

ประชาชนมี
รายได้จากการ
ท่องเท่ียวท าให้มี 
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดยีิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

รวม 1 โครงการ - - 500,000 0 0 0 0 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

   4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนสายบางใหญ่ – บาง
สะใภ้ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ท่องเท่ียว ผ่านไปสู่ตลาด
น้ าท่าคา อ.อัมพวา 

1. จัดท าซุ้มถนนสายบางใหญ่ - 
บางสะใภ้ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย
บางใหญ่ –บางสะใภ้ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกสาย
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนสายบางใหญ่ 
– บางสะใภ้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
แล้วเสร็จ จ านวน 
1 เส้นทาง 

เป็นเส้นทางการ  
ท่องเท่ียวเชิง 
อนุรักษ์และ 
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.3 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการส่งเสริมการ
ปูองกันและก าจัดศัตรูพืช
ส าหรับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

- เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตมี 
คุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรต าบลบางกระบือ 
(เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรแล้ว) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของ
เกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผลผลิตทางด้าน 
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
เกษตรกรมีความรู้ 
ในการก าจัด
กระรอก 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 5 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 โครงการจ้างเหมา
หน่วยงานเอกชนจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ และ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างถูกสุขลักษณะใน
ชุมชน 
 

๑. เพื่อด าเนินการจ้าง
เหมาหน่วยงานเอกชน
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
ในเขตเทศบาล 
2. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักรู้ โดย 
ส่งเสริมให้ประชาชนคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธีและ
ถูกสุขลักษณะ สามารถลด
ปริมาณขยะในพื้นท่ีต าบล 
3. เพื่อให้เกิดความสะอาด
และเรียบร้อยในชุมชน 

1. จ้างเหมาหน่วยงานเอกชน
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ี 
2. จัดกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบาง
กระบือคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
สุขลักษณะ สามารถลดปริมาณ
ขยะในพื้นท่ีต าบล 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1. ร้อยละของมี
การจัดเก็บขยะใน
พื้นท่ีต าบล 
ร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 100 
ของประชาชนใน
พื้นท่ีมีการคัด
แยกขยะอย่างถูก
วิธีและถูก
สุขลักษณะ 

- ชุมชนเกิดความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ประชาชนคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี
และ 
ถูกสุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 5 โครงการ - - 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนทุกสายในหมู่บ้าน 

เพื่อภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของ 
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกสาย ท้ัง 
5 หมู่เช่น ปลูกต้นไม้พันธ์ต่าง ๆ 
ท าให้ในพื้นท่ีหรือริมถนน
สวยงาม น่าอยู่อาศัย 
- ปลูกต้นไม้  พร้อมดูแลรักษา 
- ปรับพื้นท่ีให้สวยงามให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ าวนถนน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
แล้วเสร็จ 

พื้นท่ีในต าบล  
บางกระบือ  
น่าอยู่อาศัย  
ท้ัง 5 หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

74 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น เทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ        
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น เทศบาลต าบล
บางกระบือ 

อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ท่ีรวม
สนับสนุน   
งบประมาณ 
ตามโครงการ 

มีฐานข้อมูล
ท้องถิ่น และ
ท้องถิ่นเกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางการภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 
 
 
 
 
 

โครงการท้องถิ่นไทย     
รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นท่ีสีเขียว 

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกต่อ
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2.  เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ท่ีสาธารณะ ให้กับชุมชน 
3. เพื่อเป็นการร่วมคิด
ร่วมท าสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในชุมชน 
4. เพื่อส่งเสริมประชาชน
ในชุมชนมีความตระหนักรู้ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม  ให้ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล  ผู้น า
ชุมชน ผู้น าองค์กรประชาชนทุก
ภาคส่วนในเขตเทศบาลต าบล
บางกระบือ  ร่วมกันปลูกต้นไม้  
และด าเนินกิจกรรมดูแลรักษา
และอนุรักษ์ให้ต าบลบางกระบือ
มีพ้ืนท่ีสีเขียว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ชุมชนมีความ
ตระหนักรู้ รักษา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 15 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกจิตส านึกและให้
ความส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริม
และสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชน  เช่น  ก าจัด
ผักตบชวาในล าคลอง สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  พร้อมกับรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2. จัดอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  ตามท่ีเทศบาล
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนของ
ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

สภาพแวดล้อม 
สวยงาม  
ประชาชน 
มีจิตส านึก 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 5 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
96 



   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการขุดลอกคลองขวาง 
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม  

1.  เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองขวาง 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองขวาง 
ระยะทางประมาณ  1,340 
เมตร ตามสภาพพื้นที ่

250,000 - - 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- จ านวนคลองที ่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

78 โครงการขุดลอกคลองสวน
กลาง ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.  เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองสวนกลาง 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองสวน
กลาง ระยะทางประมาณ  
2,000 เมตร 
ตามสภาพพื้นที ่

250,000 - - - - จ านวนคลองที ่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการขุดลอกคลองหลัง
วัดตะโหนดราย  
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองหลังวัดตะโหนดราย 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองหลังวัด
ตะโหนดราย  ระยะทาง
ประมาณ 690 เมตร  ตาม
สภาพพื้นที ่
 

100,000 - - 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- จ านวนคลองที่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

80 โครงการขุดลอกคลองบ้าน
แม่เนี๊ย ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองบ้านแม่เนี๊ย 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองบ้านแม่
เนี๊ย (บ้านลุงละอองเชื่อมต่อบ้าน
ปูาส้มลิ้ม)  ระยะทางประมาณ 
1,400 เมตร ตามสภาพพื้นที ่

250,000 - - - - จ านวนคลองที่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการขุดลอกคลอง 
ปุาช้า ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองบ้านแม่เนี๊ย 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองปุาช้า 
ระยะทางประมาณ 470 เมตร 
ตามสภาพพื้นที ่

100,000 - - - 
 
 
 
 
 

- จ านวนคลองที่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

82 โครงการขุดลอกคลอง
ผู้ใหญ่พูน 
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองผู้ใหญ่พูน 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองผู้ใหญ่
พูนจากบ้านนางย้วน ระยะทาง
ประมาณ 770 เมตร 
ตามสภาพพื้นที ่

100,000 - - - - จ านวนคลองที่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 โครงการขุดลอกคลอง 
บางกระบือ 
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองบางกระบือ 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองบาง
กระบือ ระยะทางประมาณ 
1,370 เมตร ตามสภาพพื้นที ่
 

250,000 
 

- - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- จ านวนคลองที่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

84 โครงการขุดลอกคลอง 
บางใหญ่ 
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองบางใหญ่ 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองบาง
ใหญ่ ระยะทางประมาณ 2,200
เมตร  
ตามสภาพพื้นที ่
 

250,000 - - - - จ านวนคลองที่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 100 
แบบ ผ.02 



   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการขุดลอกคลอง 
สวโคน 
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองสวโคน 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขดุลอกคลอง
สวโคน ความยาวประมาณ 
1,400.00 เมตร  
ตามสภาพพื้นที่  

250,000 
 
 
 

- - 
 
 
 

 

- 
 
 

 

- จ านวนคลองที่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

86 โครงการขุดลอกคลอง 
หนองอ้อ ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองหนองอ้อ 
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขดุลอกคลอง 
หนองอ้อ ความยาวประมาณ 
1,000.00 เมตร  
ตามสภาพพื้นที่  

250,000 - - - - จ านวนคลองที่
ขุดลอกแล้วเสรจ็ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการขุดลอกคลองศาลา
การเกษตร        
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
คลองศาลาเกษตร หมู่ท่ี 3 
2. เพื่อให้การสัญจรทาง
น้ าท่ีสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองศาลา
การเกษตร หมู่ท่ี 3  ความยาว
ประมาณ  780 เมตร  ตาม
สภาพพื้นท่ี 
 

100,000 - - - - จ านวนคลองท่ีขุด
ลอกแล้วเสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

88 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 
5 บ้านหนองอ้อ (นายยม 
รักษาสุรสาร) ต าบลบาง
กระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมูท่ี 5  
2. เพื่อให้การสัญจรทาง
น้ าท่ีสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองอ้อ (นายยม รักษา
สุรสาร) ความยาวประมาณ 
300.00 เมตร ตามสภาพพื้นท่ี 

50,000 - - 
 
 
 

 

- 
 
 

 

- จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 2 
(ล าประโดง บริเวณบ้าน
นายสุเทพ โหรวิชิต)  
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมูท่ี 2  
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกล าประโดง
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 2 (ล า
ประโดงบริเวณบ้านนายสุเทพ 
โหรวิชิต) ความยาวประมาณ 
580.00 เมตร ตามสภาพพื้นท่ี 

50,000 - - - - จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

90 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 
5 (แยกคลองตรงเชื่อมต่อ
คลองหนองอ้อ  
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมูท่ี 5  
2. เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษาสภาพ 
แวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 5 
(แยกคลองตรงเชื่อมต่อคลอง
หนองอ้อ หมู่ 5) ความยาว
ประมาณ 1,150.00 เมตร 
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

100,000 - - 
 
 
 

 

- 
 
 

 

- จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 
 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 
2 (คลองตัน) ต าบลบาง
กระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมูท่ี 2 (คลอง
ตัน) 
2.เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 2  
(คลองตัน) โดยขุดลอกดิน โคลน
เลน วัชพืช โดยมีความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ตาม
สภาพของพื้นท่ี 

130,000 - - - - จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 
2  (ล าประโดง บ้านปูา
แหงน) ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 2  (ล า
ประโดงบ้านปูาแหงน) 
2.เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 2  
(ล าประโดงบ้านปูาแหงน) โดย
ขุดลอกดิน โคลนเลน วัชพืช โดย
มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
365.00 เมตรตามสภาพของ
พื้นท่ี 

60,000 - - 
 
 
 

 

- 
 
 

 

- จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 
3 และ หมูท่ี 4 (ล าประโดง
แบ่งเขตระหว่างหมู่ท่ี 3 
และ หมู่ท่ี 4) ต าบลบาง
กระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 3 และ 
หมูท่ี 4 (ล าประโดงแบ่ง
เขตระหว่างหมู่ท่ี 3 และ 
หมู่ท่ี 4) 
2.เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 3 
และ หมูท่ี 4 (ล าประโดงแบ่ง
เขตระหว่างหมู่ท่ี 3 และ หมู่ท่ี 
4) โดยขุดลอกดิน โคลนเลน 
วัชพืช โดยมีความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 420.00 เมตร ตาม
สภาพของพื้นท่ี 

60,000 - - - - จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะ หมู่ท่ี 3 
(นายอ่วน  โพธ์ิเจริญ)   
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 3 และ 
หมูท่ี 4 (ล าประโดงแบ่ง
เขตระหว่างหมู่ท่ี 3 และ 
หมู่ท่ี 4) 
2.เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะ หมู่ท่ี 3 (นายอ่วน 
โพธ์ิเจริญ)  ความยาวประมาณ  
625  เมตร  ตามสภาพของ
พื้นท่ี 
 

60,000 - - - - จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
107 



   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะ หมู่ท่ี 3  
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 4 (นายสวาท 
ยอดยาจิตร์)   
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 3  
เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 (นายสวาท 
ยอดยาจิตร์)   
2.เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะ หมู่ที่ 3 เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 
(นายสวาท ยอดยาจิตร์)  
ความยาวประมาณ  380  เมตร 
ตามสภาพของพื้นท่ี 

50,000 - - - - จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.4 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการขุดลอกล าประโดง
สาธารณะหมู่ท่ี 1 – 5  
ต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อด าเนินการขุดลอก
ล าประโดงสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 1 – 5  
2.เพื่อให้การสัญจร 
ทางน้ าท่ีสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
4. เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมทางน้ า 

ด าเนินการขุดลอกคลองและล า
ประโดงสาธารณะท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หมู่ท่ี 1 – 5 ตามสภาพ
พื้นที ่

150,000 - - - - จ านวนล าประ 
โดงท่ีขุดลอกแล้ว
เสร็จ 

สัญจรทางน้ าของ
ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

รวม 20 โครงการ - - 2,860,000 0 0 0 0 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97 โครงการจัดท าเอกสาร  
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กิจกรรมของเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน 
ได้รับรู้ภารกิจกรรม
เทศบาล 

จดัท าวารสารประจ าปีของ
เทศบาลเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การบริหารงาน 
และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล  เผยแพร่ต่อ
ประชาชน  สาธารณะชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของเอกสารท่ี
จัดท าแล้วเสร็จ  
และ จ านวนของ
ประชาชนท่ีได้รับ
เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

รับรู้ข่าวสารท่ัวถึง ส านักปลัด 
เทศบาล 

98 โครงการจัดท าปฏิทิน
ตารางการท างานของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
บางกระบือและพื้นท่ี
ใกล้เคียงได้รับข่าวสาร 

1. จัดท าปฏิทินเพื่อเผยแพร่งาน
และมอบให้กับประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบางกระบือ 
2. เพื่อเผยแพร่งานการ
บริหารงานและการบริการของ
เทศบาลในรอบปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของปฏิทินที่
จัดท าแล้วเสร็จ  
และ จ านวนของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ปฏิทิน 

รับรู้ข่าวสารท่ัวถึง ส านักปลัด 
เทศบาล 

99 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบส านักงานเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 

เพื่อความสวยงามและเป็น 
ระเบียบรอบส านักงาน 

ปรับปรุงบริบท  ภูมิทัศน์ บริเวณ  
โดยรอบเทศบาล (ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์รอบ
ส านักงาน
ปรับปรุงแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 แห่ง 

เพื่อความสวยงาม 
บริเวณรอบ
อาคาร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 โครงการจัดท าแผ่นพับ/
ปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ 
ประชาชน 

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี/ 
ประชาสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ เพื่อให้ 
ประชาชนรับรู้และเข้าใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ของเอกสาร  
ท่ีจ าท าแล้วเสร็จ 
และจ านวนของ
ประชาชนท่ีได้รับ
เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนรับรู้ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

101 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานผู้บริหารสมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง 
ในการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
การปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิต 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงาน 
ลูกจ้าง เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ
น้อมน าหลักหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิต 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงาน ลูกจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลบาง
กระบือน้อมน าหลักหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ในการปฏิบัติงาน  และการ
ด ารงชีวิต พร้อมศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี จ านวน ๕๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจ้างที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
น้อมน าหลักหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน  และ
การด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

102 โครงการจัดท าระบบแผนท่ี
ภาษี เทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลฯ 

จัดท าระบบแผนท่ีภาษี 
ครอบคลุม  จ านวน ๕ หมู่บ้าน  
ในเขตต าบลบางกระบือ 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ร้อยละของระบบ
แผนท่ีภาษีจัดท า
แล้วเสร็จ 

การจัดเก็บภาษี 
ครอบคลุมมากขึ้น 
 

กองคลัง 

103 โครงการจ้างออกแบบงาน
โครงการก่อสร้างของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

1. เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการท่ีเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างของเทศบาลต าบล
บางกระบือ มีความชัดเจน
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อกฎหมาย 
ท่ีก าหนด ยิ่งขึ้น 
 

ด าเนินการจ้าง หน่วยงานของรัฐ 
หรือ เอกชนออกแบบงาน
โครงการก่อสร้าง ต่าง ๆ ตาม
ภารกิจอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของงาน
โครงการก่อสร้าง
ท่ีจ้างออกแบบ
แล้วเสร็จ 

ท าให้การ
ด าเนินงาน
โครงการท่ี
เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างของ
เทศบาล มีความ
ชัดเจนถูกต้อง
เป็นไปตาม
ระเบียบ ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 35 โครงการ - - 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมเครื่องบันทึก
และควบคุมคุณภาพ 
ในเขตเทศบาลต าบล
บางกระบือ 
อ าเภอบางคนที   
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวท่ีมีความ

ปลอดภัย  

2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเท่ียว  

3. เพื่อสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็น

พยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ในพื้นท่ีได้ 

4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมเครื่อง
บันทึกและควบคุม
คุณภาพบริเวณจุดเสี่ยง
และจุดอันตรายในพื้นท่ี 
หมู่ท่ี 1 – 5 
จ านวน  24  ชุด 

2,113,000 - - - - จ านวนของ
กล้องวงจรปิด 
พร้อมเครื่อง
บันทึกและ
ควบคุมคุณภาพ
จ านวน 24 ชุด 

ประชาชน 
ในต าบล 
บางกระบือ 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 2,113,000 0 0 0 0 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการปกปูอง
สถาบันชาติศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
โครงการให้กับจังหวัด 
(นโยบายกระทรวง มหาดไทย) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

สร้างความ  
เข้มแข็งให้ชุมชน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

106 
 

โครงการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
ชุมชน (หมู่บ้าน) และ
ระดับชุมชนต าบล 

1. เพื่อรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนท่ีประชาชนสะท้อน
ผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น มา
วิเคราะห์ ประมวลผล บรรจุใน
เป็นงานและกิจกรรมของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในเขต
เทศบาล มีส่วนร่วม ในการร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้าน  ระดับชุมชน
ต าบล  ตามห้วงท่ีเทศบาล
ก าหนดในกรณี  ดังน้ี   
 1.1 จัดท าแผนพัฒนาท้อง 
ถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  
1.2 ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
1.3 แผนพัฒนาชุมชน 
1.4 ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี
อื่น ๆ ท่ีต้องอาศัยการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมเวที
ประชาคมท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
สัดส่วนการ
ประชาคมท้องถิ่น
แต่ละระดับท่ี 
เทศบาล
ประกาศใช้ 

1. สามารถแก้ไข 
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้ และ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน  
2. ประชาชนมี
การร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น และเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
ของเทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

๒.๑ เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ แห่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีได้
ริเริ่มโปรดเกล้าของการกระจาย
อ านาจการปกครองให้แก่
ประชาชนครั้งแรกในประเทศ
ไทย  
๒.๒ เพื่อเผยแพร่บทบาท 
ภารกิจ และความส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๓ เพื่อสร้างจิตส านึก ของ
พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  

๑. จัดพิธีถวายราชสักการระ
และกล่าวราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภา  
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี  ผู้น า
ชุมชน  ร่วมกิจกรรม 
๒. ท าบุญถวายอาหารกลางวัน
แด่พระสงฆ์ในวันท้องถิ่นไทย 
 (๑๘ มีนาคมทุกปี) 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 
2. พนักงาน
ตระหนักถึง
บทบาทของตนใน
การบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

108 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรีในเขต
เทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

เพื่อให้ผู้น าและกลุ่มองค์กรต่าง 
ๆ เข้าใจในการท างานร่วม 
กับเทศบาลฯ 

จัดอบรมกลุ่มผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนกลุ่มสตรี ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพภาวะผู้น าพร้อม
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
จ านวน ๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้น ากลุ่ม 
องค์กรและ 
ร่วมประสานงาน
กับเทศบาลฯ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 20 โครงการ - - 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 โครงการจัดกิจกรรม 
วันส าคัญของชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์  และ
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนสนใจในการท า
กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ งานรัฐ
พิธี ต่างๆ และงานประเพณี
ท้องถิ่น 

40,000 40,000 40,000 
 
 

40,000 40,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนให้ 
ความส าคัญและ 
ร่วมจัดกิจกรรม 
อีกท้ัง สร้างจิต 
ส านึกในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี 

กองการศึกษา 

รวม 5 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
   6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 โครงการรื้อถอนอาคารหลัง
เก่าพร้อมปรับปรุง 
ท่ีท าการเทศบาลและ
ก่อสร้างอาคาร 
หลังใหม่พร้อมท ารั้ว 
รอบอาคาร 

เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของ 
เทศบาลฯ ในอนาคต 
 

รื้อถอนอาคารท่ีท าการหลังเก่า
พร้อมปรับปรุงและถมพ้ืนท่ี ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบล
บางกระบือก าหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวนอาคาร
หลังเก่าท่ีรื้อถอน
แล้วเสร็จ พร้อม
ก่อสร้างอาคาร
หลังใหม่  จ านวน 
1 หลัง 

แยกส่วนงานได้ 
สะดวกและเป็น 
หมวดหมู่ 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000 0 0 0 0 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนหมู่บ้านแผนชุมชน 

(พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่................................................................................................................................................................................................................................... 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.................................................................................................................................................................. 
  1. ยุทธศาสตร์................................................................................................................ ............................................................................................................................  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 

- - - - - - - - - - - - - 

รวม .............โครงการ - - .......... .......... .......... ............ .......... ............ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณหน้า
วัดตะโหนดราย หมู่ท่ี 1 
ต าบลบางกระบือ อ าเภอ
บางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด 
2. เพื่อให้ประชาชนต าบล
บางกระบือได้ใช้ประโยชน์
จากอาคารอเนกประสงค์
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
3. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ
ส าหรับเกษตรกร กลุ่มสตรี 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนประชาชนต าบล 
บางกระบือได้มีสถานท่ี
ส าหรับฝึกอาชีพ 
4. เพื่อเป็นศูนย์แสดง
สินค้าและบริการของ
ต าบลบางกระบือ 

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์โครงสร้าง คสล. 
และเหล็กรูปพรรณ ขนาดความ
กว้าง 20.00 เมตร ความยาว 
40.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
พร้อมก่อสร้างห้องน้ า – ส้วม 
บริการประชาชน จ านวน 1 
หลัง พร้อมก่อสร้างลาน คสล. 
ขนาดความกว้างประมาณ 
50.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 60.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

10,000,000 - - - - จ านวนของ
อาคาร

อเนกประสงค์
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 หลัง 

ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากการ
ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ ท า
ให้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น 

กองช่าง
เทศบาลร่วมกับ
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม 
หรือหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการประปาส่วน
ภูมิภาค(นโยบายของการ
ประปาภูมิภาค) 

1. เพื่อให้ชุมชนมีน้ าใช้ท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอ ๕ 
หมู่บ้าน2. เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ าด้วย
คุณภาพท่ีดีขึ้น 

ด าเนินการประสานของรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสงคราม หรือหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
น้ าประปาภูมิภาค 

มีมาตรฐานและ 
ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีให้แก่ 

กองช่าง
เทศบาลร่วมกับ

ประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสงคราม 
หรือหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
รวม 2 โครงการ - - 12,000,000 0 0 0 0 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการประหยัดพลังงาน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจการประหยัด
พลังงาน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์
พลังงานในต าบล 
2. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในต าบลเพื่อให้ประชาชนเกิด
การตระหนักการใช้พลังงานและ
มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้
พลังงาน ปีละ 2 ครั้ง 

20,000 20,000 
 
 

 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 

20,000 20,000 ร้อยละ  
ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80  

มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประหยัด

พลังงาน 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเกิด
จิตส านึกในการ

ประหยัดพลังงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

4 โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้
การใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด 

เพื่อเป็นจุดสาธิต
เทคโนโลยีพลังงานและ
เป็นจุดให้ความรู้ข่าวสาร
ด้านพลังงาน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์
พลังงานในต าบล 
2. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลังงานในชุมชน จ านวน 1 
แห่ง 

50,000 50,000 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 
 
 

 

50,000 50,000 จ านวนของศูนย์
การเรียนรู้ด้าน

พลังงานในชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 

มีศูนย์การเรียนรู้
ด้านพลังงานใน
ชุมชนเพื่อให้
ประชาชน ได้
ศึกษาและ

สามารถน าความรู้
ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 

5 โครงการอุดหนุนและจัดซ้ือ
หลอดไฟ LED ประหยัด
พลังงาน 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟูาในครัวเรือน
และเป็นครัวเรือนต้นแบบ 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์
พลังงานในต าบล 
2. จัดซ้ือหลอดไฟฟูาส่องสว่าง 
LED พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ให้กับ
ครัวเรือนในต าบลท่ีเข้าร่วม
โครงการมาตรการประหยัด
พลังงาน จ านวน 50 ครัวเรือน 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวนหลอดไฟ
ฟูา LED ติดตั้ง
แล้วเสร็จจ านวน 
50 ครัวเรือน 

ชุมชนประหยัด
พลังงานไฟฟูามา
ขึ้นและช่วยลด

รายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

6 โครงการอุดหนุนและจัดซ้ือ
เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนลด
การใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
และลดรายจ่าย      
เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านพลังงาน
ทดแทนในต าบล 
2. จัดซ้ือเตาเผาถ่าน 200 ลิตร  
จ านวน 10 ใบ ให้กับครัวเรือน
ในต าบลท่ีเข้าร่วมโครงการ
มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
เตาเผาถ่าน 200 
ลิตร จัดซ้ือแล้ว

เสร็จ จ านวน 10 
ใบ 

ชุมชนประหยัด
พลังงานไฟฟูามา
ขึ้นและช่วยลด

รายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนโซล่า
เซลล์สูบน้ าประปาหมู่บ้าน 

 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลัง
ง่านในการสูบน้ า 

1.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านพลังงาน
ทดแทนในต าบล 
2. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ สูบน้ าประปา  
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จ านวน 2 
แห่ง หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 5 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนของแผงโซ
ล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ติดตั้ง
แล้วเสร็จพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 

2 แห่ง 

ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานในการ
สูบน้ าประปา

หมู่บ้าน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

8 โครงการสนับสนุนโซล่า
เซลล์บนหลังคาส านักงาน
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟูาของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านพลังงาน
ทดแทนในส านักงานเทศบาล 
2. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาส านักงาน
เทศบาล พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
จ านวน 1 แห่ง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนของแผงโซ
ล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ติดตั้ง
แล้วเสร็จพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 

1 แห่ง 

ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟูา
ของเทศบาล

ต าบลบางกระบือ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 
2x2 เมตร 

เพื่อลดต้นทุน ลด
ระยะเวลาในการผลิต เพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านพลังงาน
ทดแทนในต าบล 
2. จัดซ้ือตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร 
จ านวน 5 หลัง ให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวนของตู้อบ
แห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ขนาด 2X2 เมตร 
จัดซ้ือแล้วเสร็จ 
จ านวน 5 หลัง 

เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

10 โครงการปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ชุมชน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในต าบล 
2. จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้
ทดแทนในพื้นท่ีต าบล ปีละ 2 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ในชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

แบบ ผ.02/2 
124 



   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านพลังงานให้กับเด็ก
เยาวชนในพื้นท่ี 

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านพลังงานให้กับเด็ก
และเยาวชน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับพลังงานจังหวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านบูรณาการ
ด้านพลังงานกับมิติอื่นในต าบล 
2. จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีต าบล ท่ีสนใจ
เข้าร่วมโครงการ ปีละ 2 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของเด็ก
และเยาวชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน

พลังงาน การ
อนุรักษ์และ

ประหยัดพลังงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

12 โครงการศึกษาดูงานด้าน
พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงานทดแทนและการ
ประหยัดพลังงาน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กั บพลั ง ง า นจั ง ห วั ด เ พื่ อ จั ด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านบูรณาการ
ด้านพลังงานกับมิติอื่นในต าบล 
2. จัดกิจกรรมให้ประชาชนท่ี
สนใจเข้าร่วมโครงการได้ไป
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงาน ปีละ 1 
ครั้ง (สถานท่ีส าหรับศึกษาดูงาน
เป็นไปตามส านักงานพลังงาน
จังหวัดก าหนด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จ านวนเด็กและ
เยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 

80  
มีความรู้ความ

เข้าใจด้าน
พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์

พลังงาน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน 
และเกิดจิตส านึก
ในการประหยัด

พลังงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

13 โครงการศึกษาดูงานด้าน
พลังงานทดแทนการ
อนุรักษ์พลังงานและการ
ประหยัดพลังงาน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน
ทดแทนและการประหยัด
พลังงาน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กั บพลั ง ง า นจั ง ห วั ด เ พื่ อ จั ด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงานประจ า
ชุมชนในต าบล 
2. จัดกิจกรรมให้ประชาชนท่ี
สนใจเข้าร่วมโครงการได้ไป
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน 
การอนุรักษ์พลังงานและการ
ประหยัดพลังงาน  
ปีละ 1 ครั้ง (สถานท่ีส าหรับ
ศึกษาดูงานเป็นไปตามส านักงาน
พลังงานจังหวัดก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 
มีความรู้ความ

เข้าใจด้าน
พลังงานทดแทน

การอนุรักษ์
พลังงานและการ
ประหยัดพลังงาน 

ประชาชนมี
ความรู้ความ

เข้าใจด้นพลังงาน
ทดแทนและเกิด
จิตส านึกในการ

ประหยัดพลังงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
 
 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 

14 โครงการสร้างช่างเทคนิค
และวิทยากรด้านพลังงาน
ในชุมชน 

เพื่อสร้างช่างเทคนิคด้าน
พลังงานและวิทยากรใน
ชุมชนในการให้ความรู้
ด้านพลังงานแก่ชุมชน 

1. ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กั บพลั ง ง า นจั ง ห วั ด เ พื่ อ จั ด
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงานประจ า
ชุมชนในต าบล 
2. จัดกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนแกนน าด้าน
การสร้างช่างเทคนิคและ
วิทยากรด้านพลังงานในชุมชน 
เพื่อให้ต าบลมีช่างและวิทยากร
ด้านพลังงานชุมชน ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพื่อสร้างช่าง
ชุมชนและ

วิทยากรด้าน
พลังงานในชุมชน
ในการให้ความรู้
แก่ประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบล
บางกระบือ กับ 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม 

รวม 60 โครงการ - - 2,505,000 2,505,000 2,505,000 2,505,000 2,505,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้เอกสาร/ชั้นวางของ โต๊ะ
ท างานพร้อมเก้าอี้ ราคาเป็นไป
ตามการสืบราคาจากท้องตลาด 

50,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือเต็นท์อเนกประสงค์ 
จ านวน 3 หลัง ขนาดกว้าง 
2.90 เมตร ยาว 3.90 เมตร 
ราคาเป็นไปตามการสืบราคา
จากท้องตลาด 

30,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือตู้เอกสาร/ 
ชั้นวางของ โต๊ะท างานของ 
พนักงานพร้อมเก้าอี้ ส าหรับ
ผู้บริหาร พนักงาน และหรือ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ราคา
เป็นไปตามการสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

50,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซ้ือเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเป็นไป
ตามการสืบราคาจากท้องตลาด 

๑5,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2* 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว)  จ านวน 1 เครื่อง  ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

30,000 - - - - กองคลัง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

จัดซ้ือวิทยุสื่อสาร ซ่ึงประกอบด้วย
วิทยุสื่อสารแบบแม่ข่าย วิทยุ
สื่อสารชนิดมือถือพร้อมแท่นชาร์จ 
ไดโพนพร้อมขาจับสายน้ าสัญญาณ 
เสาอากาศ หม้อแปลงไฟ เป็นไป
ตามการสืบราคาจากท้องตลาด 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่องออก
ก าลังกาย 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง  หมู่ท่ี 1 – 5  
จ านวน 10 ชุด   ราคา(ปรากฏ
โครงการ ในแบบ ผ.02 ชื่อ
โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลัง
กาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย
ในเขตเทศบาลต าบล 
บางกระบือ  เป็นไปตามการสืบ
ราคาจากท้องตลาด) 

300,000 300,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

๑. จัดซ้ือเครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิด
หาบหาม เครื่องยนต์ ๒ สูบ ๒ 
จังหวะก าลังสูงสุด ๕๕ แรงม้า ๒ 
เครื่อง เป็นไปตามการสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

๖๐๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถกระเช้าเอนกประสงค์ 
จ านวน๑ คัน เพื่อใช้ในงาน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล เป็นไป
ตามการสืบราคาจากท้องตลาด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟวับวาบ ส ารวจ
ตรวจการณ์ ขนาด ๑๒๐ 
เซนติเมตร (ไฟแฟลต) พร้อม
ไซเรน เป็นไปตามการสืบราคา
จากท้องตลาด 

๕๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 
(ดีเซล) เคลื่อนท่ีเร็ว ขับเคลื่อน 
4 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 2,400 ซีซี ตัวถังถังขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร  
จ านวน  1  คัน  ราคาเป็นไป
ตามการสืบราคาจากท้องตลาด 

2,000,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

จัดซ้ือถังดับเพลิง  จ านวน 25 
ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า  10 
ปอนด์  ราคาเป็นไปตามการสืบ
ราคาจากท้องตลาด 

40,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

 
 

 

แบบ ผ.03 
130 



   

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

จัดซ้ือ ปูายเตือน/ไฟกระพริบ
เตือน/กระจกส่องโค้ง  ตามทาง
แยกและจุดอันตราย ในถนน
เส้นทางหลัก  รวมถึงสถานท่ี
ส าคัญต่างๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ   ราคาเป็นไป
ตามการสืบราคาจากท้องตลาด 

200,000 200,000 - - - กองช่าง 

14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะขนาด  6  
ตัน 6 ล้อ  ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิ โลวัตต์  แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน  ร าคา คันละ 
2,400,000 บาท (ราคาเป็นไป
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ )   

2,400,000 - - - - กองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด าชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
8,900 คุณลักษณะเป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

8,900 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา
เ ค รื่ อ ง ล ะ  3 0 , 0 0 0  บ า ท 
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและ คุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม 

30,000 - - - - กองคลัง 

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส หรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท 
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและ คุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม 

17,000 - - - - กองคลัง 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จั ด ซ้ื อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ  8,000 
บาทคุณลักษณะเป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

8,000 - - - - กองคลัง 

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จั ด ซ้ื อ ตู้ จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร
ส า นักงาน/ชั้ นวางของ  โต๊ ะ
ท า งานพร้อมเก้ าอี้  ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุดเสียหายท่ีไม่อาจ
ซ่อมแซมได้  และให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีได้มีอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงานเพียงพอ คุณลักษณะ
และ ราคา เป็ น ไปตามร าคา
ท้องตลาด 

20,000 - - - - กองคลัง 

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 
เครื่อง ราคาเป็นไปตามการสืบ
ราคาจากท้องตลาด 

25,000 - - - - กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ตบุ๊ ก 
ส าหรับงานประมวลผลจ านวน 
1  เ ค รื่ อ ง  ร า ค า เ ค รื่ อ ง ล ะ 
22,000 บาท 
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและ คุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม 

22,000 - - - - กองช่าง 

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซ้ือรถตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน โดยมีคุณลักษณะ เป็น
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5  
แรงม้า มีขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 
น้ิว รัศมีตัดหญ้าไม่น้อยกว่า 20 
น้ิว ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ 
ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร จ านวน 
2 คัน ราคาคันละ 12,000 
บาท เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงบประมาณ 

24,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซ้ือหลังคารถยนต์ พร้อมเบาะ
น่ัง เพื่อติดต้ังกับรถขนาดตอน
เดียวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและ
ถอดประกอบได้ เพื่อการบริการ
ประชาชน และด าเนินการตาม
ภารกิจอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ 
เป็นไปตามการสืบราคาตาม
ท้องตลาด 

120,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จั ด ซ้ื อ ตู้ จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร
ส า นักงาน/ชั้ นวางของ  โต๊ ะ
ท า งานพร้อมเก้ าอี้  ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุดเสียหายท่ีไม่อาจ
ซ่อมแซมได้  และให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีได้มีอุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงานเพียงพอ คุณลักษณะ
และ ราคา เป็ น ไปตามร าคา
ท้องตลาด 

25,000 - - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลบางกระบือ  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เพื่อ
การส่งเสริม

อาชีพ 

จัดซ้ือเครื่องปั้มบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ (แบบท่ี 1 แบบ
โยกอัดด้วยมือ จ านวน 1 เครื่อง
พร้อมแม่พิมพ์แบบ (เพื่อใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจาก
วัสดุธรรมชาติ ต าบลบางกระบือ 
อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.
2563 ล าดับท่ี 1 หน้าท่ี 4) 
เป็นไปตามการสืบราคาตาม
ท้องตลาด 

58,800 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซ้ือเครื่องฉีดน้ าแรงดัน (ปั้ม
น้ าแรงดัน) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเป็นไปตามการสืบราคา
จากท้องตลาด 

5,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซ้ือปั้มไดโว่สูบน้ า (ไดโว่สูบ
น้ า) จ านวน 1 เครื่อง ราคา
เป็นไปตามการสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

20,000 - - - - ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 8,248,700 500,000 0 0 0 - 
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