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ส่วนที่ 1 
 

บันทกึหลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 
 



เหตุผล 

ตามที ่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้จัดทําและอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  25๖4 แล้วน้ัน 

คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ / กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ยังไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน และรายละเอียดของโครงการบางโครงการต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 
๒๕๖5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้สามารถนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูต่อไป 

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



 

ส่วนที่ 2 
 

บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ที่เพิ่มเติม) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

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

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.1 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

17 
1 

 
 

64,051,050 
9,900,000 

 
 

12 
0 

 
 

62,686,300 
0 

 
 

12 
0 

 
 

61,812,300 
0 

 
 

10 
0 

 
 

63,092,000 
0 

 
 

11 
0 

 
 

62,576,250 
0 

 
 

62 
1 

 
 

314,217,900 
9,900,000 

รวม 18 73,951,050 12 62,686,300 12 61,812,300 10 63,092,000 11 62,576,250 63 324,117,900 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 
 

2 
0 

 
 

78,000 
0 

 
 

1 
1 

 
 

20,000 
9,263,000 

 
 

1 
0 

 
 

20,000 
0 

 
 

1 
0 

 
 

20,000 
0 

 
 

1 
0 

 
 

20,000 
0 

 
 

6 
1 

 
 

158,000 
9,263,000 

รวม 2 78,000 2 9,283,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 7 9,421,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

1 

 
 

210,000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

210,000 
รวม 1 210,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 

2 

 
 

586,100 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

586,100 
รวม 2 586,100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 586,100 

รวมทั้งสิ้น 23 74,825,150 14 71,969,300 13 61,832,300 11 63,112,000 12 62,596,250 73 334,335,000 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และ  
        เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
        2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะ  
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
บ้านนายอุไร เชื่อม
บางแพ หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
192 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 768 ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา   
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 132 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 
10 เมตร จํานวน 13 
บ่อ 

- 717,000 - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เริ่มจาก
แยกทางโค้งถนน
เดิม ซอยบ้านผู้ใหญ่
อรรถสิทธิ์ ภูศรี ถึง
บริเวณที่ดินนายนิ่ม 
ปฐมมีโชค หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
140 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 560 ตร.ม. 

364,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เริ่มจาก
สะพานข้ามคลอง
เจดีย์บูชา ถึงสุดเขต
ตําบลวังตะกู หมู่ที่ 
3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 
180 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ย
กว่า 1,080 ตร.ม. 

810,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อม
วางท่อเมนประปา    
ซอยโชติมณีรัตน์  
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ถนนลูกรัง กว้าง 6 
เมตร ยาว 150 เมตร 
ผิวจราจรลูกรัง หนา 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. และท่อเมน
ประปา HDPE.PN 6 
ขนาด Ø 90 มม. (3 
นิ้ว) ความยาว 382 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม
ความร้อน) 

225,800 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยบ้าน
นายประยุทธ     
แสงประเสิรฐ     
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
195 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 780 ตร.ม. 

- - - - 499,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยบ้าน
นายเสนาะ เจริญ
ธรรม หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 
115 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 345 ตร.ม. 

- - - - 224,250 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ถนนท่า
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 5, 7 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) กว้าง 5 
เมตร ยาว 197 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 985 
ตร.ม. 

380,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
ข้างบ้านนายโกเมศ 
พึ่งพันธุ์ หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 144 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
432 ตร.ม. 

- - 302,400 - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
ข้างบ้านเลขที่ 
55/5 (บ้านนาย   
กีเซีย วงศ์ทองเครือ) 
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
140 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 560 ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา   
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 
10 เมตร จํานวน 15 
บ่อ และท่อลอดถนน  
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
จํานวน 3 ช่วง พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน  
3 บ่อ 

- 603,300 - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ซอย   
ภูศรี หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
โดยขยายไหล่ทาง กว้าง
เฉลี่ยข้างละ 1 เมตร 
ยาว 246 เมตร ผิว
จราจรคอนกรีต หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
492 ตร.ม. 

- - 369,000 - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
ข้างบ้านผู้ใหญ่ดง   
ภูศรี หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
87 เมตร ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
348 ตร.ม. พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 87 
เมตร พร้อมบ่อพัก     
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 
เมตร จํานวน 8 บ่อ 

387,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
ข้างบ้านนางสาว
นิสษา ขําสุวรรณ 
หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
87 เมตร ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
348 ตร.ม. พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 87 
เมตร พร้อมบ่อพัก     
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 
เมตร จํานวน 8 บ่อ 

- - - 387,000 - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.      
ซอยจันระมาด 2 
หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 57 เมตร ผิว
จราจรคอนกรีต หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
171 ตร.ม. 

128,250 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เริ่มจาก
หน้าที่ดินคุณ     
วราภรณ์ สุคนธมณี 
ถึงถนนลาดยางเดิม 
หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
164 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 656 ตร.ม. 

- - 426,400 - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย
ทางเข้าบ้านนาย
วิกรม วิชัยสุทธิพันธุ์ 
หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
215 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 860 ตร.ม. 

- 499,000 - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี 
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่ม
จากท่อระบายน้ํา
เดิม บริเวณหน้า
ที่ดินคุณเว้ง ช่อฉาย 
ถึงบริเวณหน้าที่ดิน
นางโสภณ รัตนชาญ
กร หมู่ที่ 3 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.   
Ø 0.60 เมตร ยาว 
180 เมตร พร้อมบ่อพัก
ทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 18 บ่อ 

494,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
บ้านเลขที่ 55/5 ถึง
บ้านเลขที่ 15 (บ้าน
นายกีเซีย วงศ์ทอง
เครือ) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.   
Ø 0.40 เมตร ยาว 
210 เมตร มีบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 
21 บอ่ 

- - 346,500 - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ริม
ถนนดอนประดู่ - 
ทัพยายท้าว หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.   
Ø 0.60 เมตร ยาว 
540 เมตร มีบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 
54 บ่อ ริมถนนดอน
ประดู่ - ทัพยายท้าว 
บริเวณหนา้ร้านหมูเจ๊ส้ม 
(ไปทางทิศใต้) ถึงคลอง
ชลประทาน 8 ขวา – 5 
ซ้าย 

- - - - 1,485,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

19 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่ม
จากหน้าที่ดินคุณ
วราภรณ์ สุคนธมณี 
ถึงท่อระบายน้ําเดิม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.   
Ø 0.40 เมตร ยาว 
240 เมตร มีบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 
24 บ่อ 

396,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
บ้านผู้ใหญ่พีรพล  
สิรินราพรรณ      
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.   
Ø 0.60 เมตร ยาว 
199 เมตร มีบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 
19 บ่อ และท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. Ø 0.60 
เมตร จํานวน 3 ช่วงๆ 
ละ 4 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 3 
บ่อ 

498,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

21 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ริม
ถนนดอนประดู่ – 
ทัพยายท้าว หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.   
Ø 0.60 เมตร ยาว 
850 เมตร มีบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 
85 บ่อ ริมถนนดอน
ประดู่ - ทัพยายท้าว 
บริเวณหนา้ร้านหมูเจ๊ส้ม 
(ไปทางทิศเหนือ) ถึง
คลองชลประทาน 8 
ขวา – 5 ซ้าย 

- - - 2,337,000 - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เริ่มจากลําราง
สาธารณะข้าง
แพล็นท์คอนกรีต   
ซีแพ็ค ถึงสุดกําแพง 
อู่ ส.สุชัย ลงทุ่งนา 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร 
มาเป็นขนาด Ø  1 
เมตร ยาว 130 เมตร  
มีบ่อพักทุกระยะ 10 
เมตร จํานวน 13 บ่อ 
และท่อลอดถนน ค.ส.ล. 
Ø 1 เมตร ยาว 14 
เมตร  

- 499,000 - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

รวม ...22...โครงการ - - 3,683,050 2,318,300 1,444,300 2,724,000 2,208,250 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะ  
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
  1.๒ แผนงานการพาณิชย ์

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบจ่ายน้ําประปา 
บริเวณหน้าที่ทําการ 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 

1.เพื่อเพิ่มหน่วย
บริการจ่ายน้ําประปา 
2.เพื่อเพิ่มแรงดัน
น้ําประปาในเส้นท่อ 
3.เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
จ่ายน้ําประปาให้ทั่วถึง
และทันต่อความ
ต้องการของผู้ใช้
น้ําประปา 
4.เพื่อเพิ่มที่สํารอง
น้ําประปาไว้ให้บริการ
ในช่วงฉุกเฉิน 

ถังแชมเปญ ขนาด 300 
ลบ.ม. และถังเก็บน้ําใส
ขนาด 500 ลบ.ม. 
พร้อมโรงสูบน้ําใสขึ้น 
หอถังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
3 เฟส 40 แรงม้า 
จํานวน 2 เครื่อง (สลับ
การทํางาน) จํานวน 1 
แห่ง 

9,900,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

รวม ...1...โครงการ - - 9,900,000 - - - - - - - 
 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

 ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
 3 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปญัหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม  

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
4.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนนุ
งบประมาณดําเนิน
โครงการ SMART 
SAFETY ZONE 
4.0 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมเชิง
รุกโดยประสานงานกับทุก
ภาคส่วนในชุมชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่
จําเป็นในการป้องกัน
อาชญากรรม 

- ประชาชนในตําบล
วังตะกู 
- สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติเพื่อดําเนิน
โครงการฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
ของ 

จํานวน
ปัญหา
อาชญา- 
กรรม 

ในพื้นที่ที่
ลดลง 

1.ปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ลดลง 
2.ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งเครื่อง
รับส่งสัญญาณวิทยุ  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ติดต่อประสานงาน และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

เครื่องรับส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM 
ชนิดประจําที่ ขนาด 
10 วัตต์ จํานวน 1 
เครื่อง 
แผงเสาอากาศของ
เครื่องส่งพร้อมขา
จับ (เสาอากาศต้น
เติม) จํานวน 1 ชุด  
พร้อมอุปกรณ์
สิ้นเปลืองอื่นๆ 

58,000 - - - - จํานวน
เครื่อง 

รับส่งวิทยุ 
ที่ติดตั้ง 

เจ้าหน้าที่สามารถ
ประสานงาน และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น สามารถให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
เกิดเหตุต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที 

สํานักปลัด 

รวม ...2...โครงการ - - 78,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

 ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม  

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล 7 คน 
พร้อมลู่วิ่งกรีฑา 
หน้าที่ทําการ อบต.  
วังตะกู หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงสภาพสนาม
ฟุตบอลให้ประชาชนได้ใช้
สําหรับเป็นสถานที่ออก
กําลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล พร้อมลู่
วิ่งกรีฑา 200 
เมตร 

- 9,263,000 - - - ขนาดพื้นที่
สนาม

ฟุตบอลที่
ปรับปรุง 

ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกกําลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
รวม ...1...โครงการ - - - 9,263,000 - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และ
        เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
          ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรอืน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
ห้องน้ํา-ห้องส้วมไว้ใช้ 
2.เพื่อความสะดวกใน
การเรียน-การสอน 

ปรับปรุงอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 4 ทั้ง 2 
อาคาร โดยกั้นห้องน้ํา-
ห้องส้วม อาคารละ 1 
ห้อง และห้องเก็บของ 
อาคารละ 1 ห้อง พื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 
ตร.ม. 

210,000 - - - - พื้นที่
อาคารที่
ได้รับ
การ

ปรับปรุง 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีห้องน้ํา-ห้องส้วม
สําหรับใช้งาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

รวม ...1...โครงการ - - 210,000 - - - - - - - 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว  (Food Metropolis) และ
        เมืองแหง่สุขภาพ (Healthy City)  รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
        2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) บริเวณ
ภายในและภายนอก
อาคารที่ทําการ 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 

1.เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร
ที่ทําการ อบต.     
วังตะกู และบริเวณ
โดยรอบ 
2.เพื่อสอดส่อง
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณ
พื้นที่ อบต.วังตะกู 
3.เพื่อป้องปรามการ
แพร่ระบาดของ   
ยาเสพติด 

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ประกอบด้วย 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 3 ตัว 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 13 ตัว 
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 
16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง   
4. อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด 

496,100 - - - - จํานวน
กล้อง 
CCTV  
ที่ติดตั้ง 

อาคารที่ทําการ อบต.
วังตะกูและบริเวณ
โดยรอบได้รับการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย  
สามารถรักษาและ
ป้องกันการสูญหาย
ของทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง      
ตู้โทรศัพท์สาขา
ภายในอาคารที่   
ทําการ อบต.วังตะกู 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบสื่อสารภายใน
หน่วยงาน 
2.เพื่อเป็นช่องทางให้
ประชาชนสามารถใช้
ติดต่องานราชการหรือ 
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ 

งานติดตั้งตู้โทรศัพท์
สาขา จํานวน 1 งาน 

90,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.อบต.วังตะกูมี 
ระบบโทรศัพท์ที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับ
รองรับการ
ติดต่อสื่อสาร 
2.ประชาชนสามารถ
ติดต่องานราชการ / 
สอบถามข้อมูลต่างๆ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

รวม ...2...โครงการ - - 586,100 - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สําหรบั โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และ  
        เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
        ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะ  
 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เริ่มต้นจากถนน
มาลัยแมน แยกถนน
สมศักดิ์อลูมิเนียม 
หมู่ที่ 1 ต.วังตะกู 
ถึงถนนสวนตะไคร้ - 
ม่วงตารศ เชื่อมต่อ 
ต.นครปฐม 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 
4.เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้าส่อง
สว่างให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 9 ม. ยาว 
678 ม.  ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 6,102 
ตร.ม. มีทางเท้าข้างละ 
1.50 ม. พร้อมท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 
ยาว 678 ม. มีบ่อพัก   
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 ม. 
จํานวน 67 บ่อ , ไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ลวดลาย) 
จํานวน 44 ต้น และเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ยาว 170 ม. 

13,431,000 13,431,000 13,431,000 13,431,000 13,431,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพ
สมบูรณ์ดีสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 
4.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ.
นครปฐม

หรือ
หน่วยงาน

อื่นๆ 
 

แบบ ผ.02/2 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน้ํา   
ค.ส.ล. เริ่มต้นจาก
ถนนมาลัยแมนแยก
ถนนวังตะกู - หนอง
ปากโลง ถึงห้าแยก
ประสานฟาร์ม หมู่ที่ 
1, 2 ต.วังตะกู 
เชื่อมต่อ ต.หนอง
ปากโลง 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 
4.เพื่อจา่ยน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดย
ขยายไหล่ทาง ผิวจราจร
คอนกรีต หนา 0.20 ม. 
กว้างเฉลี่ยข้างละ 2.50 
ม. ยาว 314 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,570 ตร.ม. พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 
ม. ยาว 314 ม. มีบ่อพัก 
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 ม. 
จํานวน 31 บ่อ และวาง
ท่อเมนประปา HDPE.PN 
10 ขนาด Ø 90 มม. (3 
นิ้ว) ยาว 314 ม. พร้อม
อุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่อง
เชื่อมความร้อน) 

2,241,000 2,241,000 2,241,000 2,241,000 2,241,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพ
สมบูรณ์ดี สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 
4.ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
เพียงพอ ทันต่อความ
ต้องการ 

อบจ.
นครปฐม

หรือ
หน่วยงาน

อื่นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เริ่มต้นจากถนน 
มาลัยแมนแยกถนน
เทิดพระเกียรติ หน้า 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 
ต.วังตะกู ถึงถนนสวน
ตะไคร้ - ม่วงตารศ 
เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปญัหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 
4.เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้าส่อง
สว่างให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 9 ม. ยาว 
895 ม. ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 8,055 
ตร.ม. มีทางเท้าข้างละ 
1.50 ม. พร้อมท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 
ยาว 895 ม. มีบ่อพัก   
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 ม. 
จํานวน 90 บ่อ และไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ลวดลาย) 
จํานวน 60 ต้น 

14,948,000 14,948,000 14,948,000 14,948,000 14,948,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

1.ถนนมีสภาพ
สมบูรณ์ดีสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 
4.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ.
นครปฐม

หรือ
หน่วยงาน

อื่นๆ 
 

4 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เริ่มจากหน้าที่ดิน
นางถมยา เชยกีวงศ์ 
เลียบถนนดอนประดู่ 
– ทัพยายท้าว เชื่อม
ลงท่อระบายน้ําทาง
หลวง 321 (ถนน
มาลัยแมน) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
0.80 ม. ยาว 940 ม. มี
บ่อพักทุกระยะ 10 ม. 
จาํนวน 94 บ่อ 

3,008,000 3,008,000 3,008,000 3,008,000 3,008,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

อบจ.
นครปฐม

หรือ
หน่วยงาน

อื่นๆ 

 

แบบ ผ.02/2 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนน
สายสวนตะไคร้ – 
ม่วงตารศ ตั้งแต่หน้า
ศาลเจ้าปิ่นเกลียว 
หมู่ที่ 1 ถึงสุดเขต
ตําบลวังตะกู 

เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทํา
ให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา 

โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบนวัตกรรม 
ระยะทางประมาณ 
3,360 ม.  
จํานวน 112 ต้น 

7,840,000 7,840,000 7,840,000 7,840,000 7,840,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ. 
นครปฐม 

หรือ
หน่วยงาน

อื่นๆ 

6 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนน
เลียบคลองเจดีย์บูชา 
(ฝั่งตะวันออก) 
ตั้งแต่หลังโรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา หมู่ที่ 
1 ถึงสุดเขตตําบล 
วังตะกู 

เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทํา
ให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา 

โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบนวัตกรรม 
ระยะทางประมาณ 
3,870 ม.  
จํานวน 129 ต้น 

9,030,000 9,030,000 9,030,000 9,030,000 9,030,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ. 
นครปฐม 

หรือ
หน่วยงาน

อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนน
เลียบคลองเจดีย์บูชา 
(ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่
ปากซอยเชื่อมดี หมู่
ที่ 1 ถึงคอสะพาน
บ้านบ่อด่าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทํา
ให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา 

โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบนวัตกรรม 
ระยะทางประมาณ 
3,540 ม.  
จํานวน 118 ต้น 

8,260,000 8,260,000 8,260,000 8,260,000 8,260,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ. 
นครปฐม 

หรือ
หน่วยงาน

อื่นๆ 

8 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนเข้า
วัดวังตะกู ถึงถนน
เลียบคลองเจดีย์บูชา 
(ฝั่งตะวันตก) 
บริเวณสะพานไม้ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทํา
ให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา 

โคมไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบนวัตกรรม 
ระยะทางประมาณ  
666 ม.  
จํานวน 23 ต้น 

1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ. 
นครปฐม 

หรือ
หน่วยงาน

อื่นๆ 

รวม ...8...โครงการ - - 60,368,000 60,368,000 60,368,000 60,368,000 60,368,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



 
บญัชคีรภุณัฑ์ 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 
ใบพัดขนาดไม่ต่ํากว่า 24 นิ้ว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย – 
ขวา และบังคับหยุดได้ จํานวน 4 
ตัว ราคาตัวละ 2,800 บาท 
เพื่อใช้ปรับอุณหภูมิ บรรเทาความ
ร้อน ทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

11,200 - - - - สํานักปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ติดตั้งที่อาคารพระราชคุณาภรณ ์

12,900 - - - - สํานักปลัด 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ใช้งานที่อาคารพระราชคุณาภรณ ์

27,900 - - - - สํานักปลัด 

 

 
 

แบบ ผ.03 



\ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จํานวน 
10 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

60,000 
(5 เครื่อง) 

60,000 
(5 เครื่อง) 

- - - สํานักปลัด 

5 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 9,500 
บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

38,000 - - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถตักหน้า - ขุดหลัง  
แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อม
อุปกรณ์เสริม จํานวน 1 คัน 
เพื่อใช้ขุด ขน ย้าย วัสดุในการ
ซ่อมบํารุงของกิจการประปา 

- - - - 3,900,000 กองช่าง 

7 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น มาตรวัดน้ํา ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 
1 ตัว เพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณ
น้ําประปาที่จ่ายออกในแต่ละวัน 
เพื่อนําสถิติมาประเมินและวาง
แผนการพัฒนาในอนาคต 

111,280 - - - - กองช่าง 

8 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น มาตรวัดน้ํา ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 
2 ตัวๆ ละ 47,620 บาท เพื่อใช้
ตรวจวัดปริมาณน้ําประปาที่จ่าย
ออกในแต่ละวัน เพื่อนําสถิติมา
ประเมินและวางแผนการพัฒนา 
ในอนาคต (จัดซื้อเพื่อทดแทน
ของเดิม) 

95,240 - - - - กองช่าง 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 
บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

12,000 
 

- - 12,000 
 

- กองช่าง 

10 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 
บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

9,500 
 

- - 9,500 
 

- กองช่าง 

11 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ําหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 50 แรงม้า 
พร้อมแท่น จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่อใช้เป็นเครื่องสํารองในการ  
สูบน้ําใสขึ้นหอถังสูง และจ่าย
น้ําประปาให้แก่ผู้ใช้น้ํา 

240,000 - - - - กองช่าง 

12 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ําท่อพญานาค     
สแตนเลส หนา 3 มม. ขนาด Ø 
10 นิ้ว ยาว 9 เมตร เครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ 100 แรงม้า มีล้อ
ประคองข้างละ 2 ล้อ จํานวน 1 
เครื่อง เพื่อใช้บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดู
ฝน น้ําท่วมขัง และใช้สูบส่งน้ํา
ในช่วงฤดูแล้ง 

320,000 - - - - กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบจ่ายสารเคมีน้ําประปา 
(ปั้มโด๊ส) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 
เฟส 
- ขนาด 220 ลิตร / ชั่วโมง 
  จํานวน 6 เครื่องๆ ละ  
  50,000 บาท 
- ขนาด 120 ลิตร / ชั่วโมง  
  จํานวน 6 เครื่องๆ ละ  
  44,000 บาท 
- ขนาด 40 ลิตร / ชั่วโมง  
  จํานวน 6 เครื่องๆ ละ  
  35,000 บาท 
เพื่อใช้เป็นเครื่องสํารองในการ
ผลิตน้ําประปา ในกรณีที่อาจเกิด
เหตุฉุกเฉินเครื่องเสียหรือชํารุด 
เนื่องจากเครื่องเดิมใช้งานมานาน
หลายปี 

 
 
 

100,000 
(2 เครื่อง) 

 
88,000 
(2 เครื่อง) 

 
70,000 
(2 เครื่อง) 

 
 
 

100,000 
(2 เครื่อง) 

 
88,000 
(2 เครื่อง) 

 
70,000 
(2 เครื่อง) 

 
 
 

100,000 
(2 เครื่อง) 

 
88,000 
(2 เครื่อง) 

 
70,000 
(2 เครื่อง) 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

กองช่าง 

รวม 1,196,020 318,000 258,000 21,500 3,900,000  
 

แบบ ผ.03 



 

ส่วนที่ 3 
 

บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ที่เปลี่ยนแปลง) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการเดิม 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
ดินหินคลุก เริ่มจาก
บริเวณที่ดินนายชนันท์  
ศิลมั่น ถึงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หลังประตู
โรงเรียน ศรีวิชัยวิทยา 
หมู่ที่ 1 
หน้า 56 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนดินหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

600,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 
 
 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ขยายถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ําและทาง
เท้า เริ่มจากปาก
ทางเข้าวัดวังตะกู ถึง
วัดวังตะกู พร้อมทําวง
เวียนสามแยกเข้า
หมู่บ้าน และติดตั้งเสา
พร้อมโคมไฟประดับ
ส่องสว่าง หมู่ที่ 2  
หน้าที่ 56 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ทุกระยะ 10 เมตร และทาง
เท้า พร้อมทําวงเวียนสามแยก
เข้าหมู่บา้น และติดตั้งเสาพร้อม
โคมไฟประดับส่องสว่าง 2 ข้าง
ถนน จํานวน 40 ต้น 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมงานวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยสุข
สบาย หมู่ที่ 6 
หน้าที่ 70 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 122 เมตร  ผิวจราจร
คอนกรีต หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
427 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 
เมตร ยาว 46 เมตร พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 เมตร 
มีบ่อพักจํานวน 4 บ่อ 

- - - - 351,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 8 
หน้าที่ 75 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 195 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. 

497,000 - - -  ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. 
เดิมหน้าบ้านนาย   
ภาวัต ดิษสกุลวัฒนา 
ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 8 ขวา  
5 ซ้าย หมู่ที่ 8 
หน้าที่ 76 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 158 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. 
พร้อมท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 1 
เมตร จํานวน 12 ท่อน เริ่มจาก
ถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้านนาย
ภาวัต ดิษสกุลวัฒนา ถึงถนน
เลียบคลองชลประทาน 8 ขวา 
5 ซ้าย 

- 392,000 - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ท่อระบายน้ําเดิม
บริเวณหน้าที่ดินนาย
สมคิด ภูศรี ถึงคลอง
เจดีย์บูชา หมู่ที่ 5 
หน้า 84 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 
 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 
เมตร ยาว 380 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน 
38 บ่อ 

- 1,019,600 - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
บริเวณที่สาธารณะริม
คลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ 
5 
หน้าที่ 87 

เพื่อจัดให้มีสถานที่
ส่วนรวมไว้รับฟังความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ 
และใช้ในกิจกรรมของ
ประชาชน หมู่ที่ 5 
และประชาชนใน
ตําบลวังตะกู 

อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. 

- - - 360,000 - พื้นที่
อาคารที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน หมู่ที่ 5 และ
ประชาชนตําบลวังตะกู 
มีสถานที่สําหรับใช้จัด
ประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง 

 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. เริ่มจากถนน  
ราชคุณาภรณ์ ถึงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หลังประตูโรงเรียน    
ศรีวิชัยวิทยา หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล.  กว้าง 3 เมตร 
ยาว 276 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีต หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 828 ตร.ม. 

499,600 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 
 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อม
บ่อพัก ซอยสุขสบาย หมู่
ที่ 6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนน ค.ส.ล. จํานวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 
64 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 
60 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า 342 ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 
10 เมตร จํานวน 6 บ่อ 

338,400 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยต้นโพธิ์ 
หมู่ที่ 8 
 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
350 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต 
หนา 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 
ตร.ม. 

- - - - 1,487,500 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยหมู่บ้านรุ่งเรือง 
ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 8 ขวา  
5 ซ้าย หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ยาว 845 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,225 
ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ยาว 
845 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ทุกระยะ 10 เมตร จํานวน 84 
บ่อ 

- - - 4,858,700 - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 

1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ริมถนนท่าขี้เหล็ก 
หน้าที่ดินนายสมคิด  
ภูศรี ถึงคลองเจดีย์-
บูชา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 
 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.80 
เมตร ยาว 445 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 44 บ่อ 

1,424,000 - - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
บริเวณที่สาธารณะริม
คลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ 
5 

เพื่อจัดให้มีสถานที่
ส่วนรวมไว้รับฟังความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ 
และใช้ในกิจกรรมของ
ประชาชน หมู่ที่ 5 
และประชาชนใน
ตําบลวังตะกู 

อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. 

468,000 - - - - พื้นที่
อาคารที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน หมู่ที่ 5 และ
ประชาชนตําบลวังตะกู 
มีสถานที่สําหรับใช้จัด
ประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สําหรบั โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เริ่มต้นจาก
ถนนมาลัยแมน แยก
ถนนเข้าวัดวังตะกู ถึง
วัดวังตะกู หมู่ที่ 1, 2 
ต.วังตะกู เชื่อมต่อ
ตําบลหนองปากโลง 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 
4.เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้าส่อง
สว่างให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 9 เมตร ยาว 
490 เมตร ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,410 
ตร.ม. มีทางเท้าข้างละ 
1.25 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร ยาว 490 
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ทุกระยะ 10 เมตร จํานวน 
49 บ่อ และไฟฟ้าส่องสว่าง 
(ลวดลาย) จํานวน 32 ต้น 

7,259,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,259,000 
 
 
 
 
 
 
 

7,259,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,259,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,259,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 

1.ถนนมีสภาพ
สมบูรณ์ดีสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2.อุบัติเหตุลดลง 
ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
3.ทําให้ไม่เกิดน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 
4.ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

อบจ. 
นครปฐม 

หรือ 
หน่วยงาน

อื่นฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 



เหตุผลความจําเป็น 1. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ และปีที่ดําเนินการ เพื่อให้รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน ถูกต้องตาม
สภาพพื้นที่ และตรงตามความต้องการของประชาชน 

   2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้สามารถนําโครงการ
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณต่อไป 
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