

 


อําเ

แ
(พ.

องค์ก
เภอเมื

แผนพ
ศ.25

เพ่ิมเติ
คร้ังที่

ารบริ
องนค

 
 

พัฒน
561

 
ตมิ เป
ที่ 6 พ.

 
หารส่

ครปฐม

 
 
นาทอ้
1 – 2
 
ล่ียนแ
.ศ. 25

 
วนตํา
ม   จัง

 

องถิ่น
256

แปลง 
564 

าบลวัง
หวัดน

น 
6๕) 

 
 

งตะกู 
นครปฐ

 

 
ฐม 



สารบญั 
 

หน้า 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

 
ส่วนที่ 1 บนัทกึหลักการและเหตผุล        1 
 
ส่วนที่ 2 บญัชสีรปุโครงการพฒันา        3 
     
ส่วนที่ 3 บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน        4 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 
 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

  



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ สําหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๒ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๙   เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔  

   

 

            (นายมานพ   เป่ียมคลา้) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
 
 
 
 
 
 

 



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 
 
 



  หนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0023.๓/ว๙๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 256๔ เรื่อง 
แนวทางการจัดทําประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทําและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
 

เหตุผล 

ตามที ่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้จัดทําและอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  25๖๒ แล้วน้ัน 

คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ / กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ยังไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน และรายละเอียดของโครงการบางโครงการต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6 พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้สามารถนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูต่อไป 

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



 

ส่วนที่ 2 
บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. ๒๕๖4 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 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 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

11 
2 

 
 

28,624,000 
620,000 

 
 

11 
2 

 
 

28,624,000 
620,000 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 13 29,244,000 13 29,244,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

23 

 
 

360,550 

 
 

23 

 
 

360,550 
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 23 360,550 23 360,550 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1,000,000 

 
 

1 

 
 

1,000,000 

 
 

2 

 
 

2,000,000 
รวม 0 0 0 0 0 0 1 1,000,000 1 1,000,000 2 2,000,000 

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 1 1,000,000 37 30,604,550 38 31,604,550 
 

แบบ ผ.01 



ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น      
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

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 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
รางวีระบายน้ํา     
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
ซอยปู่สมศักดิ์ หมู่ที่ 
1 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 
3.50 ม. ยาว 190 ม. 
ผิวจราจรคอนกรีตหนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 
665 ตร.ม. , รางวี
ระบายน้ํา ค.ส.ล. และ
ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 
0.40 ม. จํานวน 3 ช่วง 
ช่วงละ 5 ม. พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 3 
บ่อ 

- - - - 499,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

1. ถนนมีสภาพสมบูรณ์
ดี สามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่ม
จากคลองบ่อด่าน 
ถึงบริเวณหน้าที่ดิน
นายอนันต์  ช่อฉาย 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.   
Ø 0.60 ม. ยาว 180 
ม. มีบ่อพักทุกระยะ 10 
ม. จํานวน 18 บ่อ 

- - - - 494,000 ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน้ํา   
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
ซอยประนอม ภูศรี 
หมู่ที่ 5 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 127 ม.  ผิวจราจร
คอนกรีตหนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม. 
พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 
ยาว 127 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 
10 ม. มีบ่อพักจํานวน 
13 บ่อ, รางวีระบายน้ํา 
ค.ส.ล. และท่อลอดถนน 
ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 
จํานวน 2 ช่วง พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 2 
บ่อ 

- - - - 494,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

1. ถนนมีสภาพสมบูรณ์
ดี สามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อม
วางท่อระบายน้ํา   
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
ซอยนายพยุง ภูศรี 
หมู่ที่ 6 

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

ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. 
ยาว 154 ม.  ผิวจราจร
ลูกรัง หนา 0.20 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. 
พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 
ยาว 154 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 
10 ม. มีบ่อพักจํานวน 
15 บ่อ และท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 
จํานวน 3 ช่วง พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 3 
บ่อ 

- - - - 397,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

1. ถนนมีสภาพสมบูรณ์
ดี สามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
เมียวนวม  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.   
Ø 0.40 ม. ยาว 144 
ม. มีบ่อพักทุกระยะ 10 
ม. จํานวน 15 บ่อ และ
ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 
0.40 ม. จํานวน 2 ช่วง 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 2 บ่อ 

- - - - 265,000 ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
คุณแม่โกศล หมู่ที่ 6 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 ม. ยาว  
150 ม. ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 750 
ตร.ม. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
0.40 ม. ยาว 150 
เมตร พร้อมบ่อพัก     
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 ม. 
มีบ่อพักจํานวน 15 บ่อ 
และท่อลอดถนน ค.ส.ล. 
Ø 0.40 ม. จํานวน 3 
ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 3 บ่อ 

- - - - 641,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

1. ถนนมีสภาพสมบูรณ์
ดี สามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

รวม ...6...โครงการ - - - - - - 2,790,000 - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 
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 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อเมน
ประปา เริ่มจากท่อ
เมนประปาเดิม 
บริเวณปากซอยศาล
แม่ย่า   ถึงบริเวณ
หน้าที่ดิน นายอาคม  
รูปสูง  หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชน
ในเขตพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา  
HDPE.PN 10  ขนาด Ø 
90 มม. (3 นิ้ว) ความ
ยาว  795 ม. พร้อม
อุปกรณ์ (เชือ่มด้วย
เครื่องเชื่อมความร้อน) 

- - - - 309,000 ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ท่อเมนประปา เริ่ม
จากแยกซอยลาน
กีฬา ริมถนนเลียบ
คลองชลประทาน 8 
ขวา 5 ซ้าย ฝั่ง
ตะวันตก ถึงบริเวณ
หน้าที่ดินนายนพ 
เบญจพล หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชน
ในเขตพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรงุท่อเมนประปา
จากเดิมท่อพวีีซ ีขนาด 
2 นิ้ว มาเป็นทอ่  
HDPE.PN 10  ขนาด Ø 
90 มม. (3 นิ้ว) ความ
ยาว  800 ม. พร้อม
อุปกรณ์ (เชือ่มด้วย
เครื่องเชื่อมความร้อน) 

- - - - 311,000 ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

รวม ...2...โครงการ - - - - - - 620,000 - - - 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

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

 ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปญัหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการ
เคลื่อนไหว 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการ
เคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย ที่
เหมาะสมกับวัย 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 51,000 จํานวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาฯ 

นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านการเคลื่อนไหว อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
2 โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็น
พลเมืองดี สําหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ สังคม และปลูกฝังให้
รู้จักหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนําไป
ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
วังตะกู 

- - - - 10,000 จํานวน
นักเรียนที่ 
เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
วินัย และมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
3 โครงการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร 
ครอบของเด็กและ
เครือข่ายชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และเครือข่ายในชุมชน 

ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง
เครือข่ายชุมชน 

- - - - 10,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
เครือข่ายในชุมชน เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ดีสมวัย 

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมพัฒนาการและเหมาะสม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

สื่อ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

- - - - 50,000 จํานวนสื่อ
การเรียน 
การสอน 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจและ
สติปัญญาดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

5 โครงการติดตั้งราง
ระบายน้ํารอบ
อาคาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู 
หมู่ที่ 2 และ 4 

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณ
พื้นที่รอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดวังตะกู หมู่ 2 และ 4 

1. มีรางระบายน้ํา   
ค.ส.ล. ขนาด 
0.30 ม. ยาว 
28.00 ม.2.
ปรับปรุงพื้น  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
46 ตารางเมตร 

- - - - 150,000 ความยาว 
รางระบาย 
น้ําที่ติดตั้ง 

ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขังใน
บริเวณพื้นที่รอบๆศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู หมู่ 
2 และ 4 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

6 โครงการส่งเสริมหนู
น้อยวัยใส ใส่ใจออก
กําลังกาย 

1. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รัก
การเล่นกีฬาและการออกกําลัง
กาย 
3. เพื่อให้นักเรียนทํากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน 
ปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 19,350 ร้อยละ 90 
ของเด็ก 
เข้าร่วม
โครงการ 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการ
เล่นกีฬาและการออกกําลัง
กาย 
3. นักเรียนทํากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อย่าง
สนุกสนาน ปฏิบัติตามกติกา
ข้อตกลง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนนุ 
เครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย 

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
2. เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีเครื่องแบบ
นักเรียนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง 

เด็กปฐมวัย อายุ    
3 – 5 ปี ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะก ู
จํานวน 45 คน มี
เครื่องแบบ
นักเรียนสวมใส่    

- - - - 13,500 ร้อยละ 100 
ขอเด็กได้ 
รับการ

สนับสนุน
เครื่องแบบ
นักเรียน 

1. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกูได้รับการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 
2. นักเรียน ใน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดวังตะกูมีเครื่องแบบ
นักเรียนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสวมใส่ครบทุก
คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
3. ผู้ปกครองได้รับการ
บรรเทาภาระค่าครองชีพ 
เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายใน
เรื่อง เครื่องแบบนักเรียน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

8 โครงการทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้
นอกห้องเรียนตามสถานที่จริง 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จัก 
การสังเกต จําแนก แยกแยะ 
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ รอบตัว 

เด็กปฐมวัย อายุ    
3 – 5 ปี ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู 
จํานวน 45 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

- - - - 19,350 ร้อยละ 90 
ของเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ

ได้รับ
ประสบการณ์
การเรียนรู้

นอก
ห้องเรียน 

1. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้ผ่านของจริง 
2. นักเรียนได้รู้จัก การ
สังเกต จําแนก แยกแยะ 
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆรอบตัว 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

9 โครงการสนับสนนุ
อุปกรณ์การเรียน
ให้กับเด็กปฐมวัย 

เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของเด็กปฐมวัย ให้มี
พัฒนาที่ดีขึ้น 

เด็กปฐมวัย อายุ    
3 – 5 ปี ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู 
จํานวน 45 คน 

- - - - 9,000 ร้อยละ 100 
เด็กได้รับ

อุปกรณ์การ
เรียนการสอน

ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความรู้จากการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างถูก
สุขอนามัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยปลูกฝั่ง
วินัยให้กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อม ความปลอดภัยปลูกฝั่ง
วินัย ลดความเสี่ยงและการ
ป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
2.เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีป้องกัน
ตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อ
ต้องพบกับเหตุการณ์จริงจาก
พื้นที่เสี่ยง 
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 19,350 ร้อยละ 90 
ของเด็กที่ 
เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถเตรียมความ
พร้อม ความปลอดภัยปลูก
ฝั่งวินัย ลดความเสี่ยงและ
การป้องกันอุบัติเหตุ-
อุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

11 โครงการสนับสนนุ
หนังสือเรียนให้กับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของเด็กปฐมวัย ให้มี
พัฒนาที่ดีขึ้น 

เด็กปฐมวัย อายุ    
3 – 5 ปี ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู 
จํานวน 45 คน 

- - - - 9,000 ร้อยละ 100 
เด็กได้รับ

อุปกรณ์การ
เรียนการสอน

ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความรู้จากการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างถูก
สุขอนามัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
12 โครงการมือน้อย

สร้างสรรค์งาน
ศิลปะ 
(การพิมพ์ภาพ การ
วาดภาพ การระบาย
สี การเป่าสี) 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านร่างกายคือการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - 0 เด็กนักเรียน
ร้อยละ ๘๐ 
ชอบกิจกรรม

ศิลปะ 

นักเรียนสามารถทําผลงาน
ตนเองตามความสามารถ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

13 โครงการหนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ตัวจิ๋ว 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์
และเพื่อให้เด็กได้ฝีกกล้ามเนื้อ
มัดเล็กมัดใหญ่ 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหมู่
ที่ 2 

- - - - 0 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 9๐ 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงาน
และนําวัสดุมาประดิษฐ์เป็น
ผลงาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการนิทานแสน
สนุก (ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
สมอง) 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์
และเพื่อให้เด็กได้ฝีกกล้ามเนื้อ
มัดเล็กมัดใหญ่ 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - 0 เด็กนักเรียน
ร้อยละ 9๐ 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู หมู่๒เกิด
ความสนใจในการรักการ
อ่าน เกิดแรงจูงใจในการฟัง
นิทานแต่ละเรื่องและเกิด
ความสนใจเกี่ยวกับหนังสือ
นิทานนั้นๆ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

15 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กวัด 
วังตะกู 

เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด   วังตะกูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ดีงาม เรียนรู้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามพัฒนาการทั้ง 
4 ด้านที่เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัย อายุ    
3 – 5 ปี ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู 
จํานวน 45 คน   

- - - - 0 ร้อยละ 90 
ของเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ดีงาม เรียนรู้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

16 โครงการบริหาร
จัดการข้อมูล
สารสนเทศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อรวบรวมข้อมูลการบริหาร
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก อย่าง
เป็นระบบอย่างครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 0 นักเรียน 
จํานวน 
75 คน 

สามารถบริหารจัดการข้อมูล
เกี่ยวกับเด็ก อย่างเป็นระบบ
อย่างครบถ้วนถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
17 โครงการหนูน้อย

อนุรักษ์ความเป็น
ไทย 

เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 0 นักเรียน 
จํานวน 
75 คน 

นักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู 

เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้
ทราบนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติงานต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 0 นักเรียน 
จํานวน 
75 คน 

1. ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความเข้าใจ นโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติงานต่างๆ
ของศูนย์ฯ 
๒. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับศูนย์ฯ และให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนา
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

19 โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ประเมินภายในและ
ภายนอก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด  
วังตะกู 

ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความสําคัญของการประเมิน
และเข้าใจ เห็นความสําคัญของ
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 0 นักเรียน 
จํานวน 
75 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานตรงตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

20 โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตเด็ก
ปฐมวัยตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จัก
การประหยัด การออม ในการใช้
ชีวิตประจําวันได้ 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 0 นักเรียน 
จํานวน 
75 คน 

นักเรียนเห็นความสําคัญ
และรู้จักการประหยัด การ
ออม และนําปรับไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
21 โครงการส่งเสริมการ

ดูแลสุขภาพอนามัย
ในการป้องกัน
โรคติดต่อของเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนได้รับการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างถูกสุขอนามัย 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 0 นักเรียน 
จํานวน 
75 คน 

ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความรู้จากการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างถูก
สุขอนามัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการส่งเสริมเด็ก
ในระยะเปลี่ยนผ่าน
ให้ปรับตัวสู่การ
เชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

เพื่อจัดแสดงผลงานด้านวิชาการ
ของเด็กปฐมวัย และเพื่อให้
ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับ
คุณครู เพื่อร่วมมือ ช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนร่วมกัน 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 0 นักเรียนและ
ผู้ปกครอง
ของศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 
วัดวังตะกู 

ครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
ได้รับข่าวสารต่าง ๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู 
และร่วมพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

23 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ครูผู้ปกครอง และเด็ก
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแล
เด็กปฐมวัย จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และจัดกิจกรรมการ
คัดเลือกหนูน้อยสุขภาพดี ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู 

นักเรียน จํานวน 
75 คน 

- - - - 0 นักเรียนและ
ผู้ปกครอง
ของศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 
วัดวังตะกู 

ครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
ได้รับข่าวสารต่าง ๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู 
และร่วมพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

รวม ...23...โครงการ - - - - - - 360,550 - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
        3 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรอืน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
เป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้งและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการ
เลือกตั้ง 

การจัดการเลือกตั้ง
สําหรับประชาชนใน
ตําบลวังตะกู จํานวน 8 
หมู่บ้าน 

- - - 1,000,000 1,000,000 จํานวน
เรื่อง

ร้องเรียน 
ในการ
จัดการ
เลือกตั้ง 

การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

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

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 
สําหรบั โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. เริ่มจากห้าแยก
ประสานฟาร์ม  ถึง
ทางแยกถนน กิโล 5 -
รางจิก  หมู่ที่ 2,6   
ต.วังตะกู และ หมู่ที่ 
2,7 ต.หนองปากโลง 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 
ม. ยาว 962 ม.  ผิว
จราจรคอนกรีต หนา  
0.25 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,772 ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 
ยาว 679 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ทุกระยะ 10 ม. มีบ่อ
พักจํานวน 69 บ่อ 
และสะพาน ค.ส.ล. 
กว้าง 6 ม. ยาว 22 
ม. 

- - - - 9,900,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02/1 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยโรงงาน
ลวดตาข่าย  หมู่ที่ 8 
ต.วังตะกู ถึงทางแยก
ถนนทัพยายท้าว หมู่ที่ 
10 ต.หนองปากโลง 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 
ม. ยาว 1,115 ม.  
ผิวจราจรคอนกรีต  
หนา 0.25 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 6,690   
ตร.ม. พร้อมงานวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 ม. ยาว 
1,115 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุก
ระยะ 10 ม. มีบ่อพัก
จํานวน 112 บอ่ 

- - - - 8,697,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 

3 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. เริ่ม
จากถนนเลียบคลอง 
(อบจ.นฐ.0053) กม. 
0+000 – 0+518 
หมู่ที่ 2 ต.วังตะกู 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 ม. ยาว 518 
ม. มีบ่อพักทุกระยะ 
10 ม. จํานวน 53 
บ่อ 

- - - - 1,398,000 ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. เริ่ม
จากถนนสายหมู่ที่ 2 
ต.วังตะกู เชื่อมต่อ
ถนน อบจ.นฐ.0052 
บ้านวังตะกู ถึงบ้าน
กิโล 5 ต.วังตะกู 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 ม. ยาว 496 
ม. มีบ่อพักทุกระยะ 
10 ม. จํานวน 51 
บ่อ 

- - - - 1,339,000 ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณถนน
เลียบคลองเจดีย์บูชา
ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2, 
5 ต.วังตะกู เชื่อมต่อ 
ต.ทัพหลวง 

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

ซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 7 ม. ยาว 
1,030 ม. ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 7,490 ตร.ม. 
และท่อลอดถนน ค.
ส.ล. Ø 1 ม. จํานวน 
5 ช่วงๆ ละ 12 เมตร 

    4,500,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

รวม ...5...โครงการ - - - - - - 25,834,000 - - - 

 
 
 
 
 
 



โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
 

รายละเอียดโครงการเดิม 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการปรับปรุง
สะพานข้ามคลองเจดีย์
บูชา เปลี่ยนจาก
สะพานไม้เป็นสะพาน 
ค.ส.ล. เชื่อมต่อ
ระหว่าง หมู่ที่ 2 กับ 
หมู่ที่  7 
หน้า 76 

1. เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2. เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

สะพาน ค.ส.ล.  
กว้าง 3 เมตร ยาว 
25 เมตร 

500,000 - - - - ความ
กว้าง

สะพาน
ที่

ก่อสร้าง 

1. ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 
2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ท่อระบายน้ําเดิม 
หลังบ้านนายพงษ์ศิริ 
เชยกีวงศ์ หมู่ที่ 5 ถึง
ปากซอยแสงประเสริฐ 
หมู่ที่ 4  
หน้า 83 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
290 เมตร มีบ่อพัก
ทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวนบ่อพัก 30 บ่อ  
 

498,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการปรับปรุง
สะพานข้ามคลองเจดีย์
บูชา เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 7 

1. เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2. เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

เปลี่ยนจากสะพานไม้ 
เป็นสะพาน ค.ส.ล. 
(คนเดิน) กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 20 เมตร 
ข้ามคลองระบายน้ํา
สายใหญ่เจดีย์บูชา 
กม. 19+900  

- - - - 600,000 ความ
กว้าง

สะพาน
ที่

ก่อสร้าง 

1. ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 
2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

88 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ท่อระบายน้ําเดิม ถึง
บริเวณหน้าที่ดินนาง
จรรยา มีเอี่ยม  หมู่ที่ 
4, 5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 ม. ยาว 285 
ม. มีบ่อพักทุกระยะ 
10 ม. จํานวน 28 
บอ่ 

- - - - 445,000 ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
เหตุผลความจําเป็น 1. เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ และปีที่ดําเนินการ เพื่อให้รายละเอียดของโครงการมีความ

 ชัดเจน ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ และตรงตามความต้องการของประชาชน 
   2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้สามารถ
   นําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการเดิม 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยพนาวัลย์ 
3  หมู่ที่ 7 
หน้า 13 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 102 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 408 ตร.ม. 

- - - - 265,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
ซอยบ้านเฮียเลี้ยง หมู่
ที่ 8 
หน้า 14 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
262 เมตร  ผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,048   
ตร.ม. 

- - - 408,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยพนาวัลย์ 
3  หมู่ที่ 7 
 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 102 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 408 ตร.ม. 

- - - - 271,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
ซอยบ้านเฮียเลี้ยง หมู่
ที่ 8 
 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
260 เมตร  ผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,300   
ตร.ม. 

- - - - 499,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
เหตุผลความจําเป็น 1. เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ และปีที่ดําเนินการ เพื่อให้รายละเอียดของโครงการมีความถูกต้องตามสภาพพื้นที่ 
   และตรงตามความต้องการของประชาชน 
   2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้สามารถ
   นําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณต่อไป 
 
 



 
                                                                                         บัญชคีรุภณัฑ์ 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 256๔ 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เก้าอี้ไม้สัก จํานวน 6 ตัว  
ราคาตัวละ 950 บาท 
ใช้งานร่วมกับโต๊ะ บริเวณส่วนโถง
หน้า อบต. เพื่อรองรับประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ 

- - - - 5,700 สํานักงาน
ปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ใช้งานที่อาคารพระราชคุณาภรณ ์

- - - 15,300 - สํานักงาน
ปลัด 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ใช้งานที่ห้องประชุม อบต. ชั้น 2 

- - - - 17,000 สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

ลําโพงช่วยสอนเคลื่อนที่ จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
- มีช่องต่อ USB สําหรับเล่นไฟล์ 
MP3 ผ่านแฟลชไดรฟ์ รองรับ 
Bluetooth, MicroSD, FM 
- ลําโพง Digital Multimedia 
พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 
- แบตเตอรี่ Rechargeable 
บรรจุอยู่ภายใน  
สําหรับงานสอนหนังสือ  การจัด
กิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน 

- - - - 10,000 กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้  จํานวน 4 ชุด 
ชุดละ 23,500 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
- โต๊ะ จํานวน 1 ตัว ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 75 x 120 x 50 ซม. 
- เก้าอี้ จํานวน 6 ตัว ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 35 x 30 x 60 ซม. 
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- - - - 94,000 กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ชั้นวางของ  จํานวน 4 ชุด ๆ ละ  
ราคา 8,000 บาท ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 38 x 162 x 95 ซม. 
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- - - - 32,000 กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวม - - - 15,300 158,700  
 

แบบ ผ.03 



โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
 

รายละเอียดโครงการเดิม 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 แผนงานการเกษตร 
หน้า 230 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เรือกําจัดผักตบชวา 
จํานวน 1 ลํา 

- 200,000 - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เรือกําจัดผักตบชวาขนาดเล็ก  
กว้าง 1.70 เมตร ยาว 4.80  
เมตร สูง 0.50 เมตร เครื่องยนต์
เบนซิน ต้นกําลังขนาด 13 แรงม้า 
มีโครงสร้างระบบยก-เท และ
ขับเคลื่อนล้อระหัด พร้อมเทรล
เลอร์ลากจูงเรือกําจัดผักตบชวา 
ขนาด 2.0 x 6.0 x 0.45 เมตร 

- - - - 495,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.03 



 
เหตุผลความจําเป็น 1. เปลี่ยนแปลงแผนงานและประเภทครุภัณฑ์ เพื่อให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
   2. เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เพื่อให้รายละเอียดโครงการมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ 
   3. เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ และงบประมาณที่ดําเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถปฏิบัติ 
   ภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้สามารถนําโครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํา
   งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูต่อไป 
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