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บันทกึหลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 มาตรา 19 วรรคสาม 

เมื ่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
ข้อ 7 ให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
  ข้อ 17 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นํามา
วิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การ

บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป      
   
 
 
 
 
 
 



เหตุผล 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั ่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี (พ .ศ . 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ต่อมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ตลอดจนการดําเนินการที่เกี ่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือ
ดําเนินการก่อนวันที ่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป 
จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน น้ัน 

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดให้เมื ่อ
แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พื้นที ่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
ปัจจุบัน ซึ ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ม ีระยะเวลาสี ่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องและ
เชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด รวมทั ้งแผนปฏิบัติราชการประจําปีจ ังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื ้นที ่ไ ด ้อย ่า งม ีประส ิทธ ิภาพ  อ ันจะก ่อ ให ้เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุด ให ้ก ับประชาชน 
กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกหนังสือสั่งการตามหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูสามารถปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์ในปัจจุบัน และตรงตามความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้สามารถนําแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูต่อไป 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศตําบลวังตะกู สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าเขา เหมาะแก่การเพาะปลูก มีคลอง
ธรรมชาติ 2 คลอง คือ คลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู มีคลองชลประทาน 2 คลอง จึงทําให้มีนํ้าอุดม
สมบูรณ์ตลอดทั้งปี 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของตําบลวังตะกู มีสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตร้อนช้ืน มีฝนตกชุกใน
ฤดูฝน จากสถิติข้อมูลปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม 
ย้อนหลัง ๕ ปี (2556 - 2560) พบว่าปริมาณนํ้าฝนจะอยู่ในช่วง 7๐๐ – ๑,3๐๐ มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุด
ปี ๒๕60 วัดได้ 1,228.0 มิลลิเมตร ส่วนฝนตกน้อยที่สุดในปี ๒๕๕๗ วัดได้ ๗๙๕.๗ มิลลิเมตร 

จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม อุณหภูมิในปี 2560 ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่
ในเกณฑ์ปกติ มีฝนตกในฤดูฝน ฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 28.54 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด วัด
ได้ 38.80 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุด วัดได้ 13.50 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยตลอด
ทั้งปี ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช้ืน เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล มี 3 ฤดู ดังน้ี  

 ฤดูร้อน อากาศจะร้อนและแห้ง เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนทิ้งช่วงในระยะเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งในระยะเดือนที่ฝนทิ้งช่วงน้ี จะยังคงมีฝนตก แต่ปริมาณของนํ้าฝนอาจไม่
เพียงพอต่อการเกษตร 

 ฤดูหนาว อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ช่วงที่อากาศหนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม 

1.4 ลักษณะของดนิ 

ลักษณะของดินในพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินเหนียว และดินปนทราย 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 

มีแหล่งนํ้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองเจดีย์บูชา และ คลองวังตะกู และมีแหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 3 
ประเภท คือ 1. คลองส่งนํ้าชลประทาน 2 คลอง เพ่ือใช้ในการเกษตร 2. แหล่งนํ้าจากบ่อบาดาล เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 3. แหล่งนํ้าจากระบบประปาผิวดิน องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
 
 
 



 

 

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

ตําบลวังตะกูประกอบด้วยจํานวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน รวม  ๓,๑๐๖  หลังคาเรือน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1  บ้านป่ินเกลียว  จํานวน  6๖๑ หลังคาเรือน 

 หมู่ที่ 2  บ้านวังตะกู  จํานวน  4๘๓ หลังคาเรือน 
 หมู่ที่ 3   บ้านบ่อด่าน  จํานวน  1๘๑ หลังคาเรือน 
 หมู่ที่ 4   บ้านคลองนํ้าเค็ม  จํานวน  27๘ หลังคาเรือน 
 หมู่ที่ 5   บ้านคลองนํ้าเค็ม  จํานวน  1๙๑ หลังคาเรือน 
 หมู่ที่ 6  บ้านกิโลห้า  จํานวน  7๗๕ หลังคาเรือน 
 หมู่ที่ 7   บ้านท่าขี้เหล็ก  จํานวน  15๙ หลังคาเรือน 
 หมู่ที่ 8   บ้านทุ่งรางเทียน  จํานวน  37๘ หลังคาเรือน 
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจะประกอบด้วย ผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละ 
2 คน รวม ๑๖ คน 
 

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัจํานวนประชากร 

ประชากร รวมท้ังสิ้น จํานวน  6,275  คน แยกเป็น ชาย  2,951  คน หญิง  3,324  คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย  717  คน / ตารางกิโลเมตร  

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านป่ินเกลียว 387 463 850 661 
2 บ้านวังตะกู 450 516 966 483 
3 บ้านบ่อด่าน 308 333 641 181 
4 บ้านคลองนํ้าเค็ม 367 397 764 278 
5 บ้านคลองนํ้าเค็ม 266 325 591 191 
6 บ้านกิโลห้า 569 592 1,161 775 
7 บ้านท่าขี้เหล็ก 216 244 460 159 
8 บ้านทุ่งรางเทียน 388 454 842 378 

 รวม 2,951 3,324 6,275 3,106 

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 



 

 

3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรเยาวชน (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ชาย 578 คน หญิง 544 คน 
จํานวนประชากร (อายุ 18 – 60 ปี)  ชาย 1,912 คน หญิง 2,151 คน 
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ชาย 461 คน หญิง 629 คน 
 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา   2   แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา   1   แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2   แห่ง 

   - ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน  8   แห่ง  

 4.2 สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด  - เตียง     -   แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  1   แห่ง 
  - สถานพยาบาลเอกชน   1   แห่ง 

   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ําร้อยละ 100 

 4.3 อาชญากรรม 

 ในเขตพื้นที่ไม่มีเหตุอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้น เหตุที่เกิดส่วนใหญ่จะเป็นการลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซึ่งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีที่พักสายตรวจประจําตําบล  1  แห่ง  

 4.4 ยาเสพติด 

 ไม่พบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ดําเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังน้ี 
(1) ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ (จํานวน 914 คน) ผู้พิการ (จํานวน 107 คน) และผู้ป่วย

โรคเอดส์ (จํานวน 1 คน) 
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) มีการบรรจุโครงการจัดหาอาชีพเสริมสําหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
 
 
 



 

 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ที่ ช่ือถนน 
ชนิด
ถนน 

หมู่ 
ขนาดถนน ท่อ 

ระบาย
นํ้า 

ทาง
ระบาย
นํ้า 

จํานวน
ไฟฟ้า
(ดวง) 

ยาว 
(เมตร) 

กว้าง 
(เมตร) 

1 ซอยพนาวัลย์ AC 1 200 4   - 
2 ซอยเสือกลิ่น ลูกรัง 1 400 4   6 
3 ถนนลาดยางเลียบคลองเจดีย์บูชา

และเลี้ยวขวาถึงสามแยก ถนนม่วง
ตารศ – สวนตะไคร้ 

AC 1 650 5   10 

4 ถนนซอยหมู่บ้านครู AC 1 531 4   21 
5 ถนนพระราช คุณาภรณ์  ( ต้ั งแ ต่

ร้านค้าเจ๊พร ถึงโรงงานฝ้า) 
C 1 425 5   9 

6 ซอยคุณาภรณ์ 1 AC 2 200 4   - 
7 ถนนเลี ยบคลอง เจ ดี ย์ บูชา  (ฝั่ ง

ตะวันตก) 
AC 2 600 8   - 

8 ซอยข้างวัดวังตะกู ลูกรัง 2 200 5   - 
9 ถนนปฏิพัฒน์ ลูกรัง 2 500 5   - 

10 ถนนหน้าวัดวังตะกูข้างคลองเจดีย์
บูชา 

AC 2 300 4   - 

11 ถนนเลียบคลองวังตะกู AC 2 500 7   2 
12 ถนนหน้าวัดวังตะกู AC 2 600 6   8 
13 ถนนหลังวัดวังตะกู AC 2 330 5   3 
14 ถนนสู่วัง 1 AC 2 400 5   11 
15 ถนนสู่วัง 2 AC 2 750 5   19 
16 ถนนซอยร่ืนรวย C 2 300 4   6 
17 ถนนเป่ียมจิต C 2 300 4   9 
18 ซอยนาคราช AC 3 320 5   - 
19 ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 AC 3 250 4   - 
20 ซอยหน้าบ้านนายลออ รูปสูง AC 3 200 4   - 
21 ซอยศาลตาแป๊ะ AC 3 300 5   - 
22 ถนนหลังขนส่ง ลูกรัง 3 1,000 4   2 
23 ถนนศาลเจ้าเกาะแก้ว ถึงเขตทัพ

หลวง 
AC 3 700 5   13 

24 ถนนคลองน้ําเค็ม AC 3 1,700 5   36 
25 ซอยบ่อทราย AC 4 400 4.50   - 
26 ถนนสะพาน 1 AC 4 200 4   6 
27 ถนนเลียบคลองเจดีย์บูชา AC 4 1,500 7   - 



 

 

ที่ ช่ือถนน 
ชนิด
ถนน 

หมู่ 
ขนาดถนน ท่อ

ระบาย
นํ้า 

ทาง
ระบาย
นํ้า 

จํานวน
ไฟฟ้า
(ดวง) 

ยาว 
(เมตร) 

กว้าง 
(เมตร) 

28 ถนนสะพาน 2 AC 4 480 4   5 
29 ถนนพระราชคุณาภรณ์ (ฝั่งตะวันตก) AC 5 1,000 4   - 
30 ถนนหน้าบ้านนายสมพร หนูจ่าย AC 5 400 4   - 
31 ถนนเลี ยบคลอง เจ ดี ย์ บูชา  (ฝั่ ง

ตะวันตก) 
AC 5 1,000 7   25 

32 ถนนเริ่มต้ังแต่บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 2 ถึง
บ้านหมอเกรียงไกร 

AC 5 447 5   9 

33 ถนนเฉลิมพระเกียรติต้ังแต่ร้านค้าสม
หมายถึงสามแยกม่วงตารศ – สวน
ตะไคร้ 

AC 5 250 7   6 

34 ถนนจากสามแยกม่วงตารศ – สวน
ตะไคร้ เข้าไปทางคลองเจดีย์บูชา 
และข้ามสะพานคอนกรีต 

C 5 320 5   10 

35 ถนนท่าขี้เหล็ก C 5 600 5   8 
36 ซอยภูศรี C 5 250 5   - 
37 ซอยสุขสบาย ลูกรัง 6 100 4   4 
38 ซอยวังป่า ลูกรัง 6 380 5   7 
39 ถนนเฉลิมพระเกียรติ AC 6 600 7   14 
40 ถนนปากทางเข้ากิโลห้า AC 6 600 7   17 
41 ถนนสะพานช้าง AC 6 837 5   8 
42 ถนนท่าขี้เหล็ก C 6 500 5   14 
43 ซอยพนาวัลย์ 2 AC 7 100 4   - 
44 ซอยช้ินฮะง้อ 1 AC 7 1,300 5   2 
45 ซอยแซ่อุ่น ลูกรัง 7 400 5   3 
46 ซอยช้ินฮะง้อ 2 ลูกรัง 7 300 4   - 
47 ถนนเลียบคลองเจดีย์บูชา (ฝั่งใต้) AC 7 800 7   - 
48 ถนนไปนาสร้าง AC 7 500 5   12 
49 ซอยศาลแม่ย่า AC 8 800 5   2 
50 ซอยเซียนจุก AC 8 400 5   5 
51 ซอยหน้าบ้าน ผู้ช่วยยุระ ยมกวาง ลูกรัง 8 300 4   - 
52 ซอยหน้าบ้านนายชํานาญ จิตงามย่ิง ลูกรัง 8 350 4   - 
53 ถนนเลียบคลองชลประทาน AC 8 2,500 6   - 
54 ถนนลานกีฬา หมู่ 8 AC 8 450 5   9 
55 ถนนบ้านทุ่งรางเทียน C 8 750 5   21 

 



 

 

5.2 การไฟฟา้ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน การให้บริการกระแสไฟฟ้า
เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู รับผิดชอบเฉพาะในการ
ดําเนินการติดต้ัง ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซื้อกระแสไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์เพ่ือบริการแสงสว่างตาม
ถนน ซึ่งเป็นไฟฟ้าสาธารณะเท่าน้ัน 

5.3 การประปา 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีระบบประปาผิวดินต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ให้บริการประชาชน ปัจจุบันใช้
นํ้าจากคลองชลประทาน และมีถังตกตะกอน โรงกรองน้ําใส โรงสูบนํ้า หอถังสูงถังเก็บนํ้าใส เพ่ือผลิตนํ้าประปา
ผิวดินให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน 

5.4 โทรศพัท ์

ปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นส่วนใหญ่ โดยในเขตตําบลวังตะกูมีสํานักงานของ
องค์การโทรศัพท์ จํานวน 1 แห่ง 

5.5 ไปรษณย์ีหรือการสื่อสารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครภุณัฑ์ 

โดยสภาพแล้ว ตําบลวังตะกูอยู่ไม่ไกลจากที่ทําการไปรษณีย์ อําเภอเมืองนครปฐม การใช้บริการด้าน
ไปรษณีย์จึงขึ้นอยู่กับสํานักงานไปรษณีย์ อําเภอเมืองนครปฐม และในปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเปิดให้บริการด้าน
ขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์หลายแห่ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

ประชาชนในตําบลวังตะกูมีการประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ที่สําคัญได้แก่ ทํานา สวนชะอม 
และปลูกพืชผักสวนครัว 

6.2 การประมง 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีประชาชนข้ึนทะเบียนทําการประมง จํานวน  5  ราย 

6.3 การปศสุตัว์ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีประชาชนทําการปศุสัตว์ จํานวน  24  ราย ประกอบด้วย  
- การเลี้ยงสุกร  จํานวน  11  ราย (ประมาณ  4,500  ตัว) 
- การเลี้ยงไก่  จํานวน  9  ราย  (ประมาณ  10,000  ตัว) 
- การเลี้ยงโค  จํานวน  4  ราย  (ประมาณ  100  ตัว) 

 

 



 

 

6.4 การบริการ 

 - ที่พัก (ห้องเช่า / บ้านเช่า)   90   แห่ง 
 - โรงแรม / รีสอร์ท      1   แห่ง 
 - ร้านบริการทําผม เสริมสวย     9   แห่ง 
 - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์      5   แห่ง 
 - อู่ซ่อมรถยนต์     12   แห่ง 
 - สถานที่จําหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค  67   แห่ง 
   (ร้านขายของชํา / 7 - Eleven) 
 - สถานีบริการนํ้ามัน         4   แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่มีสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ เช่น 
วัดวังตะกู เป็นต้น 

6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมี โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  16  แห่ง 

6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

-  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตะกู 
-  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวังตะกูพัฒนาการเกษตร 

6.8 แรงงาน 

- 
 

7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

7.1 การนบัถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญใ่นตําบลวังตะกูนับถือศาสนาพุทธ 
           โดยมขี้อมูลศาสนสถาน ดังน้ี 
   - วัด (วัดวังตะกู)    1   แห่ง 
   - ศาลเจ้า    5   แห่ง 
   - มัสยิด     -   แห่ง 
   - โบสถ์     -   แห่ง 

 

 

 



 

 

7.2 ประเพณแีละงานประจําป ี

 - ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่   เดือน มกราคม 
 - ประเพณีวันสงกรานต์   เดือน เมษายน 
 - งานประจําปีวัดวังตะกู (งานวันรําลึกหลวงปู่บิน) ประมาณเดือน พฤษภาคม 
 - ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 - ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน กรกฎาคม 
 - ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม 

7.3 ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานหมวกโก้ยโล้ย 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีการใช้ภาษาถิ่นกลางในการสื่อสารและติดต่อ
ราชการ 

7.4 สินคา้พืน้เมืองและของที่ระลกึ 

   ขนมเป๊ียะแม่เอย / ขนมจีบ 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.1 น้ํา 

แหล่งน้ําธรรมชาติ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีคลองธรรมชาติ 2 คลอง ได้แก่ คลองเจดีย์บูชา และคลอง 
วังตะกู 

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีแหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 3 ประเภท คือ 
 1. คลองส่งนํ้าชลประทาน 2 คลอง เพ่ือใช้ในการเกษตร 
 2. แหล่งนํ้าจากบ่อบาดาล เพ่ือใช้ในการเกษตร 
 3. แหล่งนํ้าประปาผิวดิน เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 

 8.2 ป่าไม้ 

สภาพพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา 

8.3 ภูเขา 

สภาพพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ไม่มป่ีาไม้และภูเขา 

 

 



 

 

8.4 ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่าํคญัขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทรัพยากรดิน สภาพดินในพ้ืนที่ตําบลวังตะกูมีสภาพเช่นเดียวกับสภาพทั่วไปของดินในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม คือ เป็นดินเหนียวและดินปนทราย การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูส่วน
ใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยและทําเกษตรกรรม 

ทรัพยากรนํ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ 2 แห่ง คือ คลองวังตะกู 
และคลองเจดีย์บูชา อดีตเคยใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการเดินทางขนส่งสินค้าและใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร แต่
ปัจจุบันไม่ได้ใช้เพ่ือการคมนาคมแล้ว คงใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรเพียงอย่างเดียว 
 
9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

9.1 ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 

มีจํานวน 8 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพ้ืนฐานแต่ละหมู่บ้านดังน้ี 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านป่ินเกลียว 387 463 850 661 
2 บ้านวังตะกู 450 516 966 483 
3 บ้านบ่อด่าน 308 333 641 181 
4 บ้านคลองนํ้าเค็ม 367 397 764 278 
5 บ้านคลองนํ้าเค็ม 266 325 591 191 
6 บ้านกิโลห้า 569 592 1,161 775 
7 บ้านท่าขี้เหล็ก 216 244 460 159 
8 บ้านทุ่งรางเทียน 388 454 842 378 

 รวม 2,951 3,324 6,275 3,106 

9.2 ข้อมูลดา้นการเกษตร 

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา สวนชะอม และปลูกพืชผักสวนครัว  

9.3 ข้อมูลดา้นแหล่งน้ําทางการเกษตร 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ 2 แหล่ง ได้แก่ คลองเจดีย์บูชา และ
คลองวังตะกู และมีแหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ คลองส่งนํ้าชลประทาน 2 คลอง และน้ําจากบ่อบาดาล เพ่ือ
ใช้ในการเกษตร ซึ่งมีความเพียงพอต่อการเกษตรตลอดทั้งปี 

9.4 ข้อมูลดา้นแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีระบบประปาผิวดิน ให้บริการนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค แก่
ประชาชน ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนทีตํ่าบลวังตะกู 
 



ส่วนที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า 
“มั่นคง  มั่งคั่ง  ย่ังยืน” 

 ความมั่นคง 

 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 

 ความมั่งคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน 

 ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลัก   
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 ความมั่งคั่ง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 



 ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ือง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน 

 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอดรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
ยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๐ : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู.่.. 

 ๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืน โดย สถาบันหลักของชาติดํารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหน่ียวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก
พ้ืนที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 
 ๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตอล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เช่ือมโยงในอาเซียน 
เพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๘๐ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย 
  ๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนาสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต bio - 
bases ที่สําคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 
  ๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และช้ินส่วนของเอเชีย 
ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน / วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 
  ๒.๓ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ / คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการ
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น 
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน 
ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 
  ๒.๔ วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม เข้มแข็ง เป็นฐานการผลิต
และบริการที่สําคัญของประเทศ 



 ๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา
ในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม มีความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหล่ือล้ําน้อย อัตราความยากจนตํ่า มีการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดย
ที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปช่ัน 
 ๕. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรช์าติ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ

สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน

แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ ๑. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ ๒. “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมในเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต ๓. “สร้างคุณค่าใหม่ใน



อนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง
การเพ่ิมขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ให้ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 



(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ

ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความย่ังยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ทีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง 
เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ัน กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 



(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

 

ประเทศไทย ๔.๐ 

 
 ประเทศไทย ๔.๐ คือ การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่เน้นเกษตรกรรม มาสู่การ
พัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก ให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่ 

- มีความคิดสร้างสรรค์ 
- มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในระดับสูง 
- มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเช่ือถือ 
- มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ําในด้านรายได้ของประชากร 

โดยมีเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้ และศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้ ประกอบด้วย 
๑. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
๒. กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์ 
๓. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเคร่ืองกล อิเล็กทรอนิคส์ควบคุม 
๔. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อ 
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ ที่มีมูลค่าสูง 

 

 

 

 



๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 หลักการสําคญัของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” เป็นกรอบ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ 
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๘๐” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการกําหนดเป้าหมาย โดยตัวช้ีวัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายท่ี
ย่ังยืน 

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

๖. ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
๒. ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ

เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ และ

มีส่วนร่วมจากประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 



 ๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 ๑.๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทกุภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 ๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ 
 ๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 ๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ตํ่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 ๒.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
 ๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และ
ทรัพยากรภายในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  - การพัฒนาด้านการคลัง 
  - การพัฒนาด้านการเงิน 
 ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
  - การพัฒนาภาคการเกษตร 
  - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  - การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
  - การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและ
เป็นธรรม 
 ๔.๒ เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และย่ังยืน 
 ๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 ๔.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๖ บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 ๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่และย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ รักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 ๕.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 ๕.๔ การรักษาความม่ันคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล 
 ๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เก่ียวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 ๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 ๖.๓ เพ่ิมประสทิธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๖.๔ เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
 แนวทางการพัฒนา 
 ๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
 ๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 ๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 



 ๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 
 ๗.๖ การพัฒนาระบบนํ้าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๘.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
 ๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 ๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  - ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
  - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันนํา 
  - ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
 ๙.๒ การพัฒนาเมือง  

 แนวทางการพัฒนาหลัก  
๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือการใช้งานของคน

ทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง 

ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  
๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

 แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 
๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก 
เทคโนโลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย 

๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจ สุขภาพ 
การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 



๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพ และศูนย์กลางการศึกษา 

๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๖) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สําคัญ 
 ๙.๓ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
  ๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
  ๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  ๕) บริการจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ สําหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
 ๑๐.๒ พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 ๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดนเด่น
ในภูมิภาค 
 ๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) ของผู้ประกอบการไทย 
 ๑๐.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 ๑๐.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนภูุมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 ๑๐.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 ๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เก่ียวกับเร่ือง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
 ๑๐.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 ๑๐.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ 
  
 
 
 



๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

 

แผนพัฒนาภาคกลางและพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

 
 ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคท่ีมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาค
ภายในประเทศ เน่ืองจากเป็นที่ต้ังของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยช้ันนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ี
ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม
แม่นํ้าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่นํ้า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เช่ือมโยง เมียนมา-ไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก 
 ดังน้ัน การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” จําเป็นต้องรักษาความมีช่ือเสียงของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองช้ันนําระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความอุดม
สมบูรณ์ของดินและนํ้า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมท้ังการพัฒนา
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เช่ือมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาค
กลางเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก
ในระยะยาว 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินคา้และบริการทีม่ีมูลค่าสูง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพ่ือ

บรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 ๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน โครงข่ายเส้นทางถนนท่ีขาดความเช่ือมโยง สะพานข้ามแม่นํ้า
เจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็น
การเช่ือมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้าง
ความเช่ือมโยงระหว่างเมือง 



๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมท้ัง
คุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและ
สวนสาธารณะ 

 ๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการและเอื้อต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
และบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับ
คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

 ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ นํ้าเสีย นํ้าท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหา
ความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่
ต่อเน่ือง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้
เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การปลูกจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวัง เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดทําผังภูมินิเวศเพ่ือการจัดการ
พ้ืนที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่
อาศัย ลดความเหล่ือมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ ซึ่งระยะแรกดําเนินการที่บางซื่อเพ่ือเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน และเมือง
อัจฉริยะแห่งแรกในไทย และภูมิภาคอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเท่ียวทั่วทั้งภาค 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการ

สร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาการท่องเที่ยวเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาค
กลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เช่ือมกับจังหวัดชุมพร และระนองของภาคใต้ 

 ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรกดโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างย่ังยืน โดยฟ้ืนฟูบูรณะ
โบราณสถาน และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่ของชาติตลอดไป 

 ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กลุ่มดูแลสุขภาพ
ด้วยแพทย์แผนไทย และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ํา โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดอย่างย่ังยืน 
รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 



 ๕) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก 
ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก เกาะเกร็ด ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

 ๖) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) นําผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 
 ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตรหลัก

ของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเน้ือ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิต
สําคัญ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม 
และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

 ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธ์ุที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

 ๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการ
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย 

 ๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเช่ือมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 

 ๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาแหล่งนํ้า และระบบกระจายน้ําในพ้ืนที่แล้งซ้ําซาก เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร

จัดการน้ํา โดยปรับปรุงและบํารุงรักษาแหล่งนํ้าเดิม วางแผนจัดสรรนํ้าเพ่ือรองรับความต้องการใช้นํ้าที่เพ่ิมขึ้น
จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทําแหล่งเก็บ
กักนํ้าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแล้ง 

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พ้ืนที่นํ้าท่วมซ้ําซาก โดยเพ่ิมแหล่งเก็บกักนํ้าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงจัดต้ัง
กลุ่มเฝ้าระวังภัยนํ้าท่วม 

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็ม ในเฉพาะ
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๔) หยุดย้ังการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ป่าและส่งเสริมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม 
และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 

๕) ขุดลอกลํานํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บนํ้าและใช้ในการขนส่ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่นํ้าและลําคลองสาขาที่สําคัญ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าแม่นํ้า
เจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และ
สมุทรสาคร 

๖) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลท่ีเสื่อมโทรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยการ
จัดทําแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและชายฝั่งโดยการ
บริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบนํ้ามันในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนใน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เช่ือมกรุงเทพ-กาญจนบุรี เพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเก้ือหนุนและติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพ้ืนที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุนํ้าร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้เป็น
ประตูเช่ือม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศ
กัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการ
เดินทางและขนส่งเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 



๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุนํ้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร 
เพ่ือเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
จุดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสงัคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งดําเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงภาคกลางกับภาค

อ่ืนๆ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและ
รองรับการเช่ือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของ
ประเทศให้เช่ือมโยงไปยังพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ซึ่งจะทําให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหล่ือมล้ําระหว่าง
ภาค อาทิ 

 (๑) เช่ือมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟรางคู่ ลพบุรี-
ปากนํ้าโพ 

 (๒) เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 

 (๓) เช่ือมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา-
มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 

 (๔) เช่ือมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน และรถไฟ
ทางคู่ ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 

๒) พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพที่สําคัญ อาทิ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุนํ้าร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการนําร่องที่ใช้แนวทางการจัด
รูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

 

จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ 
การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส ์

ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่” 

 พันธกิจ 

๑. ปรับโครงสร้างการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
ขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

๒. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาสังคม 
และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในกลุ่มจังหวัด 

๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic ระบบการค้า
ออนไลน์ (E-Commerce) เช่ือมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การ
บริการ และการท่องเที่ยว 

๔. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์รวม 

เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ย่ังยืน   (มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน) 

เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕ 
ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉล่ียต่อหัว เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ 
ความสุขที่ย่ังยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า

ค่าเฉล่ียของปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (หรือไม่น้อยกว่า ๐.๖๒๒๙) 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี ้

๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๘ เป้าประสงค ์ ๑๔ กลยุทธ ์
๑. พัฒนานวัตกรรม 
ด้านการผลิต และ
ยกระดับอุตสาหกรรม 
เกษตรอตุสาหกรรม และ
พาณิชยกรรมทีไ่ด้
มาตรฐาน รองรบัการ
เติบโตระดับโลกของ
กรงุเทพมหานคร 

๑. พัฒนาอุตสาหกรรมให ้
ได้มาตรฐาน เพือ่รองรับ 
การเติบโตระดบัโลก 
๒. ยกระดับอุตสาหกรรม 
เกษตรอตุสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมให้ได้มาตรฐาน

๑. ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาล
ทางธรุกจิ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๒. พัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถแก่แรงงานในภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
๓. พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร สินค้า และบริการให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน 

๒. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
เมือง ชุมชน อยา่งเป็น
ระบบ พัฒนาการ 
บริหารจัดการนํ้า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และขนส่งสาธารณะเพื่อ
รองรับการเติบโตของเมือง
และบริการประชาชนอย่าง
ทั่วถงึ 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการ
น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของ
เมือง/ชุมชน และเพิ่มประสิทธภิาพระบบโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์  
๕. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าและ
ระบบป้องกันน้าํท่วมเขตเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๖. อนุรกัษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 

๓. การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน ส่งเสริมการ
บริการทางการแพทย์และ
การศึกษา สู่การเป็นสังคม
เมืองน่าอยู ่

๕. ประชาชนมคุีณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น โดยการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม 
เพื่อให้เกดิความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันใน
สังคม 
๖. เสริมสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ให้ประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการ 

๗. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
๘. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่นานาชาติ 
๙. พัฒนาและส่งเสริมอาชพี เพือ่ยกระดับรายได้ และ
สร้างโอกาสการมีงานทําแก่ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้สูงอาย ุ
 

๔. พัฒนาการทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
อย่างครบวงจร 
 

๗. แหล่งท่องเทีย่วได้รับการ
พัฒนาให้มีความสอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมและมี 
ความปลอดภัยต่อ
นักท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล  
๘. เพิ่มรายได้และจํานวน
นักท่องเที่ยว 

๑๐. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วในกลุ่มจังหวัด 
๑๑. พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวเน่ืองกับอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 
๑๒. การประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเทีย่วกลุ่ม
จังหวดั 
๑๓. พัฒนาบุคลากรด้านการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการให้ 
มีความเข้มแขง็ 
๑๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดั 



 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

 วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม 
สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

๑. ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ใหม้ีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน 
๒. การพัฒนาระดับพ้ืนที่เพ่ือกระจายความเจริญ รองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความ

เจริญของเมืองหลวง 
๓. ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให้ก้าวทันกับการ

เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน เป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังน้ี 

๓ ประเด็นการพัฒนา ๓ แผนงาน ๓ เป้าหมายการพัฒนา ๓ ตัวชี้วัดการพัฒนา 
๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้น
ด้านการขนส่ง (Transport), 
เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) 
และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global 
Content) 

๑. เมืองอัจฉริยะ
และเมืองหลวง
แห่งอาหาร
ปลอดภัย/
สุขภาพ 

๑. ยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในจงัหวัด ให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน 

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดต่อหวั (Per 
Capita GPP) ปี ๒๕๖๔ 
เท่ากับ ๓๒๓,๘๒๔ บาท 

๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่
ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจรญิ 
สร้างความสุขให้กับประชาชนใน 
ทุกระดับ 

๒. อําเภอม่ันคง 
มั่งค่ัง และยั่งยนื 

๒. การพัฒนาระดับพื้นที่
เพื่อกระจายความเจริญและ
รองรับการขยายตัว และ
สนับสนุนการขยายความ
เจริญของเมืองหลวง 

๒. ดัชนีความกา้วหน้าของ
คน (Human 
Achievement Index - 
HAI) จังหวัดนครปฐม (ด้าน
การคมนาคมและการ
ส่ือสาร) มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ภาคกลาง 

๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลด
ปัญหาครัวเรือน และส่ิงแวดล้อม 
สร้างความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชา
มาเป็นแนวทางหลัก 

๓. ศูนย์กลาง
เมืองศาสตร์
พระราชา สู่ภูม-ิ 
คุ้มกัน ก้าวทัน
การเปล่ียนแปลง 

๓. ศาสตร์พระราชาเพื่อ
สร้างภูมิคุ้นกันทางสังคม 
ชุมชน ครอบครวั บุคคล ให้
ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลง 
มีจิตอาสาเทดิทนูสถาบัน 

๓. ดัชนีความกา้วหน้าของ
คน (Human 
Achievement Index - 
HAI) จังหวัดนครปฐม อยูใ่น 
๑๐ ลําดับแรกของประเทศ 



๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐมได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มี
รายละเอียดดังน้ี 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“วังตะกูน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนเข้มแข็ง 
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจพอเพียง” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
 (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
 (๑) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
 (๒) เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งเสริม
การผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
 (๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 (๔) พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
เด็ก และสตรี 
 (๕) การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (๖) การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เด็ก เยาวชนและประชาชน มีศักยภาพใน
การเรียนรู้ 
 (๗) ทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม ให้
คงอยู่อย่างย่ังยืน 
 (๘) ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนา 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัด วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการ 
   
 

 



๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
 (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 (๒) เศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีความเข้มแขง็ ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 (๓) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
 (๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 (๕) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 (๖) ประชาชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 (๗) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นได้รับการทํานุบํารุงให้อยู่คู่ชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 
 (๘) เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ ดี และธรรมาภิบาลในองค์กร บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๒.๖ กลยุทธ์ 
 (๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าให้ครบทุกเส้นทางสาธารณประโยชน์ 
 (๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่อระบายนํ้า ท่อลอดถนน 
 (๓) ติดต้ังบํารุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 (๔) ขยาย ปรบัปรุง และพัฒนาระบบประปาผิวดิน 
 (๕) พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 (๗) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๘) ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 (๙) พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และมลภาวะ 
 (๑๐) บํารุง รักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งนํ้า 
 (๑๑) ดูแลรักษา และพัฒนาทีส่าธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
 (๑๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 (๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
 (๑๔) ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
 (๑๕) ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
 (๑๗) ส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 (๑๘) พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาแบบบูรณาการ และส่งเสริมภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 (๑๙) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 
 (๒๐) ส่งเสริมการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ 



 (๒๑) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 (๒๒) ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 
 (๒๓) พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทาํงานของบุคลากร 
 (๒๔) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และอาคารสถานที่ 
 (๒๕) ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. และบคุลากร อบต. 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มี โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน 
 ๒) เศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๓) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
๔) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น 
๕) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ธรรมาภิบาลในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 

๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ตามแผนภูมิ ๒.๘.๑ และแผนภูมิ ๒.๘.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
(ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และด้านอ่ืนๆ) 

 จุดแข็ง (Strength) 

 ประชาชนมีรายได้หลักจากการทําเกษตร 

 ประชาชนมีพลังความคิด และมีตัวแทนประชาชนที่เข้มแขง็ 

 ประชาชนส่วนใหญม่ีการศึกษาที่ดี และมสีถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพ้ืนที ่

 ประชาชนส่วนใหญม่ีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 

 โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมมีความพร้อมและอยู่ใกล้ศูนย์กลางอําเภอและจังหวัด มีเส้นทาง
เช่ือมโยงระหว่างกัน 

 มีระบบนํ้าชลประทาน และระบบประปาผิวดินซึ่งบริหารจัดการเองโดย อบต. 

 มีสาธารณสุขพ้ืนฐานค่อนข้างดี 

 ผู้นําส่วนใหญม่ีศักยภาพในการบริหาร และดําเนินการร่วมกับ อบต. 

 มีวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเป็นแบบเดียวกัน 

 เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรตามธรรมชาติ ทางน้ําไหลผ่านตลอดปี (คลองเจดีย์บูชา คลองวังตะกู และคลอง
ชลประทาน) 

 จุดอ่อน (Weakness) 

 ประชาชนในเขตตําบลส่วนใหญ่ประกอบแต่อาชีพหลัก ไม่มีอาชีพเสริม 

 ขาดเงินทุนหมุนเวียน 

 ขาดการจัดการด้านการผลิต การตลาด 

 ชุมชนขาดกลไกส่งเสริมการมสี่วนร่วม และส่งเสริมความเข้มแข็ง 

 ระบบระบายนํ้ายังไม่ได้ประสิทธิภาพ 

 ขาดการจัดทําฐานข้อมูลที่ดีในการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 เส้นทางคมนาคมบางเส้นยังไม่ได้มาตรฐาน 

 ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการเมือง และการบริหารงานของ อบต. 

 ปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ นํ้า ทั้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรม 

 ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินเท่าที่ควร เน่ืองจากขาดบุคลากรด้านการ
รักษาความปลอดภัย 



 โอกาส (Opportunity) 

 อยู่ใกล้ชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก 

 เป็นพ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทําการเกษตร 

 มีระบบนํ้าใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภคครอบคลุมทั้งตําบล 

 อยู่ใกล้สถานศกึษาระดับอุดมศึกษาที่สําคญัของจังหวัด 

 มีระบบการประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 อุปสรรค (Threat) 

 ขาดความร่วมมือ ร่วมใจ และความเสียสละ 

 องค์กรชุมชนยังไม่เข้มแข็ง และไม่ค่อยเข้าใจในบทบาทของตนในเร่ืองการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม 

 ขาดตลาดรองรับสินค้าพ้ืนเมืองของชุมชน และตลาดสด 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๓.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 

- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง จะส่งผลต่อทิศทางการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวทางใด 

- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลต่อ

การกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone จะทําให้มีผลประโยชน์อํานาจต่อรองต่างๆ กับ   
คู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า (สินค้าอ่อนไหว) 

Asean รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ทําให้ภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
๒. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 



๓. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
๔. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังน้ี 

๑. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่า
จะเข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว แรงงาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ เช่น ถนน ป้าย
จราจรที่มีภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่จําเป็น เป็นต้น 

๒. ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เน่ืองจากจะมีขยะจํานวนมากข้ึน ปัญหาการแบ่ง
ชนช้ัน ถ้าคนไทยทํางานกับคนต่างชาติอาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้ จะมีชุมชนแออัดเกิดขึ้น และปัญหา
อาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนช้ันที่มีปัญหา คนจะทําผิดกฎหมาย
มากขึ้นเน่ืองจากไม่รู้กฎหมาย 

๓. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสําคัญกับการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เน่ืองจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ
อาจมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึน ทั้งโดยต้ังใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยมากขึ้น 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ รวมทั้งร่วมบูรณาการ
การทํางานกับผู้ประกอบการท่ีพักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความย่ังยืน 

๕. ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเร่ิมต้นสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ด้านภาษา ให้กับประชาชน 
โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือนําร่องไปสู่โครงการอื่นๆ ในการพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

๖. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาต่างกัน หรือมีวัฒนธรรม
ต่างกัน เน่ืองจากประชากรในภูมิภาคอาเซียน มีหลายเช้ือชาติ และมีการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

๗. ด้านสาธารณสุข การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข 
โรคติดต่อต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น  
 ๘. ด้านการเมืองและการบริหาร การเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างชาติ
สมาชิกด้วยกันเอง รวมท้ังปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถ
แก้ไขได้โดยลําพัง การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทํานิติกรรมต่างๆ ซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบํารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจําต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ ๕ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา

ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ๗ 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ ๓ 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ๘ 
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ ๑ 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ ๔ 
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
๑๐ ความ

ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ๖    
การบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ การ

ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาล  

ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ ๙ 
การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ ๒ 
การสร้างความ
เป็นธรรมและ

ลดความ
เหลื่อมล้ําใน

สังคม 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลาง 
ปริมณฑล 

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
เมือง ชุมชน อย่างเป็นระบบ พัฒนาการ 
บริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑. พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และ
ยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการ

เติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร 

๔. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่าง
ครบวงจร 

๓. การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยของประชาชน ส่งเสริม
การบริการทางการแพทย์และการศึกษา  

สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
นครปฐม 

๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้น
ด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ

ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global 

Content) 

๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุข

ให้กับประชาชนในทุกระดับ 

๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน 
และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการสาธารณะ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการ

ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 

1. ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการบริการ

สาธารณะ 
2.ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านสังคมและ

สาธารณสุข 

5.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 

6.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการที่ดี 

1. ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนใน
อนาคต 

6. การพัฒนาด้าน
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน มี
ศักยภาพในการ
เรียนรู้ 

7. ทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ค่านิยมที่ดีงาม ให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน 

5. การจัดการด้าน
สาธารณสุข กีฬา 
นันทนาการ 
สวัสดิการสังคม มี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

8. ระบบการบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา 

2. เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการ
ผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 

3. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษาให้เกิด
ความสมดุลอย่างมี
คุณภาพ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้ความ
ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองทางสังคม 
แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก 
และสตรี 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
นครปฐม 

๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้น
ด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ

ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global 

Content) 

๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุข

ให้กับประชาชนในทุกระดับ 

๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน 
และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าให้
ครบทุกเส้นทางสาธารณประโยชน์ 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่อระบายน้ํา ท่อลอดถนน 
3. ติดตั้งบํารุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ขยาย ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปาผิวดิน 

5. พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 

9. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และมลภาวะ 
10. บํารุง รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ํา 
11. ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ 

1๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
1๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงาน
สวัสดิการสังคม 
1๔. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
1๕. ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1๖. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
1๗. ส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1๘. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาแบบบูรณาการ 
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1๙. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 
๒๐. ส่งเสริมการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ
ของชาติ 

๒๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๒๒. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการ 
๒๓. พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 
๒๔. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 
๒๕. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากร อบต. 

1. ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
สามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนใน
อนาคต 

6. การพัฒนาด้าน
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน มี
ศักยภาพในการ
เรียนรู้ 

7. ทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ค่านิยมที่ดีงาม ให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน 

5. การจัดการด้าน
สาธารณสุข กีฬา 
นันทนาการ 
สวัสดิการสังคม มี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

8. ระบบการบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา 

2. เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการ
ผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 

3. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษาให้เกิด
ความสมดุลอย่างมี
คุณภาพ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้ความ
ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองทางสังคม 
แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก 
และสตรี 

แผนงาน  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ผลผลิต / 
โครงการ 

- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย 
บํารุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง 
รักษาท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา ท่อ
ลอดถนน 
- โครงการติดตั้ง บํารุงซ่อมแซม 
ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าอาคาร และ
ขยายเขตบริการไฟฟ้า 
- โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงพักรถ / 
ลานคอนกรีต / ประตูปิด-เปิดน้ํา /
ศาลาพักผู้โดยสาร 
- โครงการสํารวจพื้นที่และทํารังวัด 
- โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

ฯลฯ 

- โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับ
อัคคีภัย 
- โครงการติดตั้งหัวดับเพลิง 
- โครงการสร้างความปลอดภัย / ลด
อุบัติเหตุทางถนน 
- โครงการออกตรวจพื้นที่ 
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. 
- โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร / 
ไฟกระพริบ / เครื่องหมายจราจร 
- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
- โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร / 
ติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร 

ฯลฯ 

- โครงการก่อสร้าง ขยายเขตท่อเมน
ประปาในตําบล 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมน
ประปา 
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดิน 
- โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ําดิบ 
- โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณระบบ
ประปาผิวดิน 
- โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ําใสขึ้นหอ
ถังสูง 
- โครงการระบบสูบน้ําด้วยไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ 

ฯลฯ 

- โครงการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
โรคเอดส์ 
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆ 

ฯลฯ 

- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 
- การจัดทําประมาณการเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ของ
บุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
- จัดหาวัสดุ / ซ่อมแซม / ปรับปรุง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
- โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 
- โครงการจัดทําพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- โครงการขยายชุดรับสัญญาณระบบ
เสียงไร้สาย 
- โครงการเวทีประชาคม 
- โครงการจัดการเลือกตั้ง 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมในสํานักงาน 

ฯลฯ 

- โครงการให้ความรู้ ป้องกัน และ
ควบคุมโรคต่างๆ (โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคไข้เลือดออก โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ)  
- โครงการสร้างความปลอดภัยทาง
น้ําแก่เด็กและเยาวชน 
- โครงการวัยรุ่นรู้ทันเรื่องเพศศึกษา
และโรคเอดส์ 
- โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 
- โครงการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ฯลฯ 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก 
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
- โครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
นอกโรงเรียน 
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
และบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ฯลฯ 

- โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 
- โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ 
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ํา 
- โครงการพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรี
และสถาบันครอบครัว 
- โครงการสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
- โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนา
ชุมชน และผู้นําชุมชน 
- โครงการรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ 

ฯลฯ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร 
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
- โครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจาก
น้ํามันพืชใช้แล้ว 
- โครงการบริหารและจัดการพลังงาน
ในชุมชน 
- โครงการขุดลอกคูคลอง ลําราง
สาธารณะประโยชน์ และกําจัดวัชพืช 
- โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ํา / 
ฝายน้ําล้น 
- โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
- โครงการปลูกต้นไม้ 

ฯลฯ 

- โครงการพัฒนาสุขภาพร่างกายด้วย
กีฬา และนันทนาการ (ฟุตบอล 7 คน 
ตะกร้อ กีฬาชุมชน ฯลฯ) 
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
- โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 
- โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญของ
ชาติ 
- โครงการรวมพลัง รวมดวงใจ เทิดไท
องค์ราชันย์ 

ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบลวังตะก ู
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “วังตะกูนา่อยู่ สาธารณปูโภคครบครนั ชุมชนเข้มแข็ง สขุภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพษิ เศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

 

3.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

6.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

 

5.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

4.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

สังคมและ
สาธารณสุข 

 

เป้าประสงค์ 1. ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชนสามารถ
รองรับการ
ขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต 

2. เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
ส่งเสริมการ
ผลิตผลผลิต
ทางการเกษตร
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

3. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษาให้
เกิดความสมดุล
อย่างมีคุณภาพ 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

4. พัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้
ความช่วยเหลือ 
และคุ้มครอง
ทางสังคม แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 
เด็ก และสตรี 

5. การจัดการ
ด้านสาธารณสุข 
กีฬานันทนาการ 
สวัสดิการสังคม 
มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6. การพัฒนา
ด้านการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาน 
เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ศักยภาพในการ
เรียนรู้ 

7. ทํานุบํารุง 
รักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ค่านิยมที่ดีงาม 
ให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

8. ระบบการ
บริหารจัดการ
และการ
ปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและ
ความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน
ในการพัฒนา 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้
ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

เศรษฐกิจฐาน
รากชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

สร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของ
ประชาชนและ
ระบบนิเวศ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย 
ดีขึ้น มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
การศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน และมี
ความสามารถ
เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญหาท้องถิ่น
ได้รับการทํานุ
บํารุงให้อยู่คู่
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ที่ดี และธรรมา-  
ภิบาลในองค์กร
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานงบกลาง 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
ให้ครบทุกเส้นทางสาธารณประโยชน์ 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่อระบายน้ํา ท่อลอด
ถนน 
3. ติดตั้งบํารุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ขยาย ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปาผิวดิน 
 

5. พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และ
การประหยัดพลังงาน 

9. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และมลภาวะ 
10. บํารุง รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ํา 
11. ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ 

๒๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒๒. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
๒๓. พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากร 
๒๔. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่ 
๒๕. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ
บุคลากร อบต. 

1๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
1๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงาน
สวัสดิการสังคม 
1๔. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
1๕. ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1๖. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
1๗. ส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1๘. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาแบบบูรณาการ 
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1๙. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 
๒๐. ส่งเสริมการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ
ของชาติ 

แผนงานการพาณิชย์ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 



ส่วนที่ 3 
 

การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏบิัต ิ
 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนบัสนุน 

1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 

- ด้านบริการชมุชน
และสังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย ์

กองช่าง สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านบริการชมุชน
และสังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- ด้านบริการชมุชน
และสังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 
สํานักงานปลัด 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

- ด้านบริหารทัว่ไป 
- ด้านบริการชมุชน
และสังคม 
- ด้านการ
ดําเนินงานอื่น 
 

- แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 

สํานักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- ด้านบริการชมุชน
และสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  สํานักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

 

 

 



ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนบัสนุน 

6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
ที่ด ี

- ด้านบริหารทัว่ไป 
- ด้านบริการชมุชน
และสังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 
- ด้านการ
ดําเนินงานอื่น 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานงบกลาง 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

- 

รวม …6…ยุทธศาสตร ์ …4…ด้าน ...10...แผนงาน - - 
 



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 43 38,296,000 45 48,812,200 40 42,519,000 33 44,800,000 13 27,806,000 174 202,233,200
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 16 7,192,000 11 26,912,500 9 2,140,500 4 1,200,000 4 1,200,000 44 38,645,000

รวม 59 45,488,000 56 75,724,700 49 44,659,500 37 46,000,000 17 29,006,000 218 240,878,200
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000

2.3 แผนงานการเกษตร 5 175,000 6 475,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 26 1,175,000
รวม 8 315,000 9 615,000 8 315,000 8 315,000 8 315,000 41 1,875,000

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 6,760,000 6 39,860,000 5 39,660,000 5 39,660,000 4 4,660,000 26 130,600,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 310,000 4 460,000 5 545,000 4 360,000 4 360,000 20 2,035,000
3.3 แผนงานการเกษตร 6 3,488,000 3 2,110,000 4 3,110,000 3 2,110,000 3 2,110,000 19 12,928,000

รวม 15 10,558,000 13 42,430,000 14 43,315,000 12 42,130,000 11 7,130,000 65 145,563,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 1,200,000 13 2,850,000 12 1,200,000 10 900,000 10 900,000 57 7,050,000
4.2 แผนงานสาธารณสุข 9 532,500 9 532,500 9 532,500 9 532,500 9 532,500 45 2,662,500
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 550,000 17 922,700 14 752,700 14 752,700 14 752,700 69 3,730,800
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

7 410,000 8 465,000 9 1,019,000 8 465,000 8 465,000 40 2,824,000

4.5 แผนงานงบกลาง 3 7,810,000 3 7,810,000 3 7,810,000 3 7,810,000 3 7,810,000 15 39,050,000
รวม 41 10,502,500 50 12,580,200 47 11,314,200 44 10,460,200 44 10,460,200 226 55,317,300

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานการศึกษา 40 7,035,795 41 7,043,955 44 6,703,955 41 5,956,955 42 6,206,955 208 32,947,615
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

4 360,000 5 370,000 5 370,000 5 370,000 5 370,000 24 1,840,000

รวม 44 7,395,795 46 7,413,955 49 7,073,955 46 6,326,955 47 6,576,955 232 34,787,615

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 34 17,880,327 34 19,420,000 36 5,117,000 31 3,720,000 31 3,720,000 166 49,857,327

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 30,000 1 30,000 0 0 0 0 0 0 2 60,000

6.3 แผนงานการศึกษา 1 3,000,000 1 3,000,000 0 0 0 0 0 0 2 6,000,000

6.4 แผนงานการสาธารณสุข 2 3,300,000 1 3,000,000 0 0 0 0 0 0 3 6,300,000

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 5 11,098,000 6 11,675,000 5 3,320,000 1 2,000,000 1 2,000,000 18 30,093,000

6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 10 125,000
6.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

1 10,000 1 10,000 0 0 0 0 0 0 2 20,000

6.8 แผนงานการพาณิชย์ 1 1,850,000 1 1,850,000 0 0 0 0 0 0 2 3,700,000
6.9 แผนงานงบกลาง 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 5 3,000,000

รวม 48 37,793,327 48 39,610,000 44 9,062,000 35 6,345,000 35 6,345,000 210 99,155,327
รวมทั้งสิ้น 215 112,052,622 222 178,373,855 211 115,739,655 182 111,577,155 162 59,833,155 992 577,576,442

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



 
2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (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 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ขยาย และ
บํารุงซ่อมแซมถนน
ภายในตําบลวังตะกู 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ขยาย บํารุงซ่อมแซม 
ถนนภาย ในตําบลวัง
ตะกู 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

2 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิว
จราจร ถนนลูกรัง   
หินคลุก ภายในตําบล
วังตะกู 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ลงหินคลุกปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ภายใน
ตําบลวังตะกู 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณ
หินคลุก 
ที่ลง 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากศาลเจา้อาเนี้ยว 
ถึงสุดเขต ต.วังตะกู 
เลียบคลองเจดีย์บูชา 
ฝั่งตะวันตก เชื่อมต่อ 
ต.นครปฐม พร้อมวาง
ท่อลอดถนน (ซอยแสง
ส่องฟ้า) หมู่ที่ 1 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมท่อ
ลอดถนน ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 1.00 เมตร 
จํานวน 2 ช่วงๆ ละ 
15 ท่อน 

877,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนพระราชคุณา
ภรณ์ เลียบคลองเจดีย์
บูชาฝั่งตะวันตก (ซ.
บ้านอาจารย์เสนาะ) 
พร้อมท่อลอดถนน หมู่
ที่ 1 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมท่อ
ลอดถนน ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 1.00 เมตร 
3 ช่วงๆ ละ 10 ท่อน 

- - 810,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากทางเชื่อมถนน
สวนตะไคร้ - ม่วง
ตารศ เลียบคลอง
เจดีย์บูชาฝั่งตะวันตก 
ถึงบ้านนายเทียบ ยิ้ม
ใจดี หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- - - 286,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overley)  ซอยพนา
วัลย์ 1 หมู่ที่ 1, 7 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(Overley)  กว้าง 5 
เมตร ยาว 180 เมตร   
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. 

- - 459,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ปรับปรุง 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

ปรับปรุงขยายถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 8 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 
0.05 เมตร  พร้อม
วางท่อระบายน้ํา ค.
ส.ล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ทุก
ระยะ 10 เมตร และ
ทางเท้า พร้อมทําวง
เวียนสามแยกเข้า
หมู่บ้าน และติดตั้งเสา
พร้อมโคมไฟประดับ
ส่องสว่าง 2 ข้างถนน 
จํานวน 40 ต้น  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนางสมร เกิด
แป๋ หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- 239,200 - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ถึงโรงเรียนวัด  
วังตะกู  หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- - 450,000 - - ความ
ยาวถนน
ที่ก่อน
สร้าง 

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

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ขยายไหล่ถนน จาก
ปากซอยเปี่ยมจิต ไป
ถึงซอยรื่นรวย สู่คลอง
วังตะกู หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงขยายไหล่ถนน 
ขยายความกว้างจาก 4 
เมตร เป็น 6 เมตร ยาว 
250 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 500 ตร.ม. หรือ
โดยเฉลี่ยตามสภาพถนน 

- - 250,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยบ้านนาย
สถาพร รื่นรวย หมู่ที่ 
๒ 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๒ เมตร ผวิจราจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๔๘๘ ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา     
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร มี
บ่อพักทุกระยะ ๑๐ 
เมตร จํานวน ๑๓ บ่อ  

- ๔๖๖,๐๐๐ - - - ๑.ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 
๒.ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายประกิต 
รื่นรวย หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 68 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
272 ตร.ม.  

181,000 - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยคุณแสงระวี 
รื่นรวย หมู่ที่ 2 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 90 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
450 ตร.ม. พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ํา     
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 90 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 9 บ่อ 

- - - 373,000 - ๑.ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 
๒.ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านอาจารย์
วรรณี เชยกีวงศ์ หมู่ที่ 
2 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 
33 เมตร ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
165 ตร.ม.  

- - 84,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยทวีทรัพย์แมนชั่น 
หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
๔7 เมตร ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑๘8 ตร.ม.  

- - 95,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ข้างศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 3 
 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมท่อลอด
ระบายน้ํา   
 

- 
 
 
 
 
 
 

108,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยสะพาน ๒ ลงทุ่ง
เผาเต่า หมู่ที่ 3, 4 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 448 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา ๐.๐๕ 
เมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร หรือโดยเฉลี่ย
ตามสภาพถนน มีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,792 ตร.ม.  

- - - 913,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 

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

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่
อรรถสิทธิ์ ภูศรี ถึง
บ้านนายวีระ ภูศรี  
หมู่ที่ ๓ 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๔๕ เมตร  
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๙๖๕ ตร.ม. 

- ๔๙๓,๐๐๐ - - - ความยาว
ถนนที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยโชติมณีรัตน์ หมู่ที่ 
3 
 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

825,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบริเวณที่ดินนาย 
พิชุม อุปสันโต หมู่ที่ 
3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
 

- - 275,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายคังเทียน 
อุปสันโต หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 3 เมตร 
ยาว 176 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
528 ตร.ม.  

332,000 - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley)  
ซอยบ้านนายลออ รูป
สูง หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
จํานวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1  กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 65 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
หนา ๐.๐๕ เมตร 
ช่วงที่ ๒  กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 55 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 485 ตร.ม.  

- - 189,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ปรับปรุง 

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

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยโรงแร่ หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ถนนแอสพัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 283 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,415 ตร.ม.  

895,000 - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยอุปการดี หมู่
ที่ 3 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 57 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา ๐.0๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
285 ตร.ม. พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ํา     
ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร 
ยาว 50 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จํานวน 5 บ่อ 

- - 225,000 - - ๑.ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 
๒.ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายสะพาน 2 
เริ่มจากถนนสวน
ตะไคร้ - ม่วงตารศ ถึง
สะพาน 2 หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 480 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม.  

1,425,000 - - - - ความยาว
ถนนที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยแสงประเสริฐ หมู่
ที่ 4 
 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

495,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยขนมเปี๊ยะ หมู่
ที่ 4 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล.  Ø 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 
10 เมตร  

- 908,000 - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากทางแยกหน้า
บ้านนายประยงค์ อุ่น
หมั่นกิจ ถึงสุดเขตหมู่
ที่ 4 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 244 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
976 ตร.ม. 

- - - 497,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่ 
55/5 ถึงบ้านเลขที่ 
15 (บ้านนายกีเซีย 
วงศ์ทองเครือ) หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- - - 480,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยภูศรี หมู่ที่ 5 
 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ขยายถนนจากผิว
จราจรเดิม กว้าง 5 
เมตร เป็นผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
795 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

2,623,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

31 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนบริเวณหน้าบ้าน
นายประเทือง เปี่ยม
คล้า ถึงคอสะพาน
ก่อนข้ามคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5 
ซ้าย หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 500 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. 

- - - 1,265,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
ถนนสายท่าขี้เหล็ก 
เริ่มจากหน้าบ้านนาย
สงบ กมลเวชช์ ถึง
บริเวณหน้าบ้านนาย
พิพัฒน์ วรรักษา 
หมู่ที่ 5, 6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
กว้าง ๕ เมตร ยาว 
240 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,200 ตร.
ม. 

- - 468,000 - - ความยาว
ถนนที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เลียบคลองวังตะกู 
หลังองค์การโทรศัพท์ 
หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

- - - 1,875,000 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overley) ถนนสาย
ท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
(Overley) กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมี พ.ท. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม. 

780,000 - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ปรับปรุง 

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

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากทางแยกหน้า
บ้าน น.ส.ณภัทร ยิ้ม
ใจดี ถึงสุดเขตหมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 242 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 
968 ตร.ม. 

- - - 493,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากถนนสวน
ตะไคร้ - ม่วงตารศ 
(ซอยชิ้นฮะง้อ 1) หมู่
ที่ 7 ถึงถนนลาดยาง 
หมู่ 6 ต.นครปฐม 
(ช่วง 2) 

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

ถนนแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมท่อ
ลอดถนน 2 ช่วง 

- - - 700,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
แยกถนนซอยชิ้นฮะง้อ 
2 หมู่ที่ 7 ถึง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 
ต.นครปฐม 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 2,000,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากทางเชื่อมถนน
สวนตะไคร้ - ม่วง
ตารศ ถึงสุดเขตที่ดิน
บ้านนายสมชาย ชิน
ฮะง้อ หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- - - 1,100,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมงานซ่อมแซม
ปากบ่อพัก ค.ส.ล. 
ซอยชิ้นฮะง้อ 2 หมู่ที่ 
7 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 294 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,176 ตร.ม. พร้อม
งานซ่อมแซมปากบ่อ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 6 
บ่อ  

498,000 - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยบ้านผู้ใหญ่
สมพงษ์ รูปสูง หมู่ที่ ๘ 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๙๐ เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๓๖๐ ตร.ม. พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ํา  
ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร 
มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ 
เมตร จํานวน ๙ บ่อ 

- ๓๒๔,๐๐๐ - - - ๑.ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 
๒.ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากทางแยกเข้า
บ้านนายชํานาญ จิต
งามยิ่ง หมู่ที่ 8 ถึงทาง
สาธารณประโยชน์เขต
ติดต่อ ต.หนองปาก
โลง 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- - - 800,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านคุณม่วย ปิยะ
ทักษานนท์ พร้อมท่อ
ลอดถนน หมู่ที่ 8 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมท่อ
ลอดถนน 1 ช่วง 

- - 440,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากถนนมาลัย
แมน ถึงบ้านนางสุ
เพ็ญ รูปสูง พร้อมท่อ
ลอดถนน หมู่ที่ 8 
 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมท่อ
ลอดถนน 2 ช่วง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากแยกถนน
มาลัยแมน ถึงบ้าน
นายสมชัย เทพมาลา
พันธ์ศิริ สุดเขตคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5 
ซ้าย หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- - 1,000,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยวาสนา หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 137 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
685 ตร.ม.  

343,000 - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รอบสระเก็บน้ําดิบ ใน
ระบบประปา หมู่ที่ ๘ 

๑.เพื่อให้การสัญจรมี
ความสะดวกมากขึ้น 
พนักงานใช้เป็นเส้น 
ทางในการปฏิบัติงาน
ได้สะดวกขึ้น 
๒.เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นสถานที่พักผ่อน 
และออกกําลังกาย 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘๑๐ เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
๓,๒๔๐ ตร.ม.  

- ๑,๖๒๐,๐๐๐ - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

๑.การสัญจรมีความ
สะดวกมากขึ้น พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกขึ้น 
๒.ประชาชนในตําบล 
วังตะกู และตําบล
ใกล้เคียงมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกาย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ซอยศาลแม่ย่า 
จากถนนลาดยางเดิม 
ถึงสุดเขตตําบลวังตะกู 
หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 
6 ตําบลทัพหลวง 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
690 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
4,140 ตร.ม. 

- 2,070,000 - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยยุระ ยมกวาง เริ่ม
จากถนนลาดยางเดิม 
ถึงสุดเขตทาง
สาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

- - - 170,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากสะพานคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5 
ซ้าย ซอยลานกีฬา ถึง 
บริเวณทางเข้าบ่อเก็บ
น้ําดิบ ระบบประปา
ผิวดิน อบต.วังตะกู 
หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,030 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 3,000,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายวิโรจน์  
จิมงคลกุล หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 90 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
315 ตร.ม.  

- - 160,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายวิโรจน์  
จิตต์งามยิ่ง หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 145 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
580 ตร.ม.  

- - 295,000 - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต พร้อมวาง
ท่อเมนประปา และ
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยบ้าน
ครู หมู่ที่ 1 

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

ถนนคอนกรีต กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
187 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่
น้อยกว่า 642.50 
ตร.ม. พร้อมงานวาง
ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 90 ม.ม. สองข้าง
ความยาวข้างละ 187 
ม. และงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
0.40 เมตร  รางวี
ระบายน้ํา ค.ส.ล. มี
บ่อพักทุกระยะ 10 
เมตร จํานวน 17 บ่อ 
และท่อลอดถนน ค.
ส.ล. Ø 0.40 เมตร  
6 ช่วงๆ ละ 4.50 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
จํานวน 6 บ่อ 

1,103,000 - - - - 1.ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 
2.ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

3.ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เริ่มจากทางแยกถนน  
ค.ส.ล. บ้านนายจั่น 
ฟุ้งเปีย เชื่อมทาง
สาธารณะหลังบ้าน
นายกิตติศักดิ์โภชนา 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. และบอ่พัก 
หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ทุกระยะ 
10 เมตร 

990,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
มาลัย หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว  
1๑๔ เมตร ผิวจราจร
คอนกรีต หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓42 
ตร.ม. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
0.40 เมตร  รางวี
ระบายน้ํา ค.ส.ล. มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน  1๑ บ่อ และ
ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 
๐.๔๐ เมตร ๓ ช่วงๆ ละ 
๓ เมตร พร้อมบ่อพัก 
จํานวน ๓ บ่อ  

- ๔๕๖,๐๐๐ - - - 1.ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 
๒.ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต พร้อม
ซ่อมแซมปากบ่อพัก 
ซอยฉิมโต หมู่ที่ 2 

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

ถนนคอนกรีต กว้าง 3 
เมตร ยาว 115 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 345 ตร.ม. 
พร้อมซ่อมแซมปาก
บ่อพัก จํานวน 10 
บ่อ  

230,000 - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย
สุวรรณศรี หมู่ที่ ๒ 

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

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๑๑๓ เมตร ผิว
จราจรคอนกรีต หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๓๓๙ ตร.ม. 
พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
๐.๔๐ เมตร ยาว 
113 เมตร มีบ่อพัก
ทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จํานวน ๑๑ บ่อ  

- ๔๕๒,๐๐๐ - - - ๑.ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 
๒.ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยบ้าน
คุณทิพวรรณ ฉ่ําชื่น 
หมู่ที่ 2 

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

ถนน ค.ส.ล. จํานวน 
2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 45 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 25 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 255 ตร.
ม. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
0.40 เมตร ยาว 80 
เมตร พร้อมบ่อพัก   
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 
เมตร มีบ่อพักจํานวน 
8 บ่อ รางวีระบายน้ํา 
ค.ส.ล. และท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. Ø 0.40 
เมตร จํานวน 5 ช่วง 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 5 บ่อ  

- - 346,000 - - ๑.ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 
๒.ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เริ่มจากปากซอยอู่เช็ง 
ถึงบ้านนายศรเทพ ศร
สุวรรณวุฒิ หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 672,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยแซ่อุ่น หมู่
ที่ ๗ 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 1๘๕ เมตร ผิว
จราจรคอนกรีต หนา 
0.๑5 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๗16 ตร.ม.  

๔๙4,๐๐๐ - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
ดินหินคลุก เริ่มจาก
บริเวณที่ดินนาย 
ชนันท์  ศิลมั่น ถึงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หลังประตูโรงเรียน  
ศรีวิชัยวิทยา หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ถนนดินหินคลุก กว้าง 
5 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน
ดินหินคลุก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เริ่มจากปากทางบ้าน 
น.ส .ณภัทร  ยิ้มใจดี 
ถึงที่ดินนายรัฐพล 
ชีวโรจน์ณรงค์ หมู่ที่ 6 

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

ถนนดินหินคลุก กว้าง 
5 เมตร ยาว 328  
เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

558,000 - - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก จากบ้าน
นางมณี เจริญชัย
สมบัติ ถึงสุดซอย 39 
หมู่ที่ 6 

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

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร ยาว 
180 เมตร 
 

- 360,000 - - - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางหินคลุก ถนน
ซอยเทิดพระเกียรติ 
หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและ
ปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
สําหรับการสัญจรให้ได้
มาตรฐาน 

ขยายไหล่ทางหินคลุก 
กว้างเฉลี่ยข้างละ 
1.50 เมตร ยาว 
850 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,550 ตร.
ม. 
 

255,000 - - - - พื้นที่
ไหล่ทาง
ที่ขยาย 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางหินคลุก ถนน
ซอยบ้านคลองน้ําเค็ม 
- บ้านบ่อด่าน หมู่ที่ 3 
และ หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและ
ปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
สําหรับการสัญจรให้ได้
มาตรฐาน 

ขยายไหล่ทางหินคลุก 
กว้างเฉลี่ยข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 
690 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,380 ตร.
ม. 

138,000 - - - - พื้นที่
ไหล่ทาง
ที่ขยาย 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้าง 
ขยายไหล่ทางหินคลุก 
ถนนท่าขี้เหล็ก เริ่ม
จากแยกถนน
เทิดพระเกียรติ ถึง
ประตูน้ําท่าขี้เหล็ก  
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและ
ปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
สําหรับการสัญจรให้ได้
มาตรฐาน 

ขยายไหล่ทางหินคลุก 
กว้างเฉลี่ยข้างละ 
1.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,000 
ตร.ม. 

200,000 - - - - พื้นที่
ไหล่ทาง
ที่ขยาย 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางหินคลุก เริ่ม
จากศาลาประชาคม 
หมู่ที่ ๓ ถึงสามแยก
ทางไป หมู่ที่ ๕ ต.ทัพ
หลวง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและ
ปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
สําหรับการสัญจรให้ได้
มาตรฐาน 

ไหล่ทางหินคลุก ผิว
จราจรหินคลุก หนา 
๐.๑๕ เมตร โดยเฉลี่ย
ตามสภาพความกว้าง
ถนน หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ 
ตร.ม. ปริมาณหินคลกุ 
๓๐๐ ลบ.ม. 

- ๔๗๐,๐๐๐ - - - พื้นที่ผิว
จราจร 
หินคลุก
ที่ขยาย 

๑.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุง
สะพานข้ามคลองเจดีย์
บูชา เปลี่ยนจาก
สะพานไม้เป็นสะพาน 
ค.ส.ล. เชื่อมต่อ
ระหว่าง หมู่ที่ 2 กับ 
หมู่ที่  7 
13° 50' 42.70"  
เหนือ 
100° 1' 50.01"  
ตะวันออก 

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 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุง
ขยายสะพาน ค.ส.ล. 
ข้ามคลองวังตะกู 
พร้อมก่อสร้างราว
สะพาน เชื่อมต่อ
ระหว่าง หมู่ที่ 2 กับ 
หมู่ที่ 6 (สะพานช้าง) 

1. เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2. เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

สะพาน ค.ส.ล.  
กว้าง 7 เมตร ยาว 
15 เมตร พร้อมราว
สะพาน ความยาว 15 
เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง 

- - 550,000 - - ความ
กว้าง

สะพาน
ที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

69 โครงการสร้างทาง
เบี่ยงพักรถยนต์
บริเวณข้างคลอง
ชลประทาน 9 ขวา 5 
ซ้าย (ซอยสะพาน 2) 
หมู่ที่  3 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ทางเบี่ยงพักรถยนต์ 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว  12  เมตร 

100,000 - - - - พื้นที่
ทาง

เบี่ยงพัก
รถยนต์

ที่
ก่อสร้าง 

1. ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต
อเนกประสงค์ บริเวณ
หน้าอาคาร ศาลา
ประชาคม หมู่ที่  3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรม
ร่วมกันของประชาชน
ในตําบล 

ลานคอนกรีต พื้นที่ 
100  ตารางเมตร 

50,000 - - - - พื้นที่
ลาน
คอน 
กรีตที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนในตําบลวัง
ตะกูมีพื้นที่สําหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้าง
ประตู ปิด - เปิดน้ํา
บริเวณคลองดินส่งน้ํา 
สะพาน 2 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ประตูปิด – เปิดน้ํา 
จํานวน 1 แห่ง 

- 100,000 - - - ความ
กว้าง

ประตูน้ํา
ที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ขยาย 
ซ่อมแซม บํารุงรักษา 
ท่อระบายน้ํา และท่อ
ลอดถนน 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ขยาย ซ่อมแซม ท่อ
ระบายน้ํา ในตําบล  
วังตะกู 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

73 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ตั้งแต่
ทางแยกซอยพนาวัลย์
เลียบถนนสวนตะไคร้ 
- ม่วงตารศ ถึงคลอง
เจดีย์บูชา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

900,000 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

74 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
หน้าอุโบสถ วัดวังตะกู 
ถึงท่อระบายน้ําเดิม 
(ฝั่งตรงข้าม รพ.สต. 
วังตะกู) หมู่ที่ 1 
พร้อมงานซ่อมแซม
ถนน AC 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.  
Ø 0.40 เมตร ยาว 
430 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
พร้อมงานซ่อมแซม
ถนน AC 

- - 1,050,000 - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
วัดวังตะกู เชื่อมลงท่อ
ระบายน้ําทางหลวง 
(ซอยสมศักดิ์
อลูมิเนียม ฝั่งวัดวัง
ตะกู) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
400 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

480,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

76 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ที่ดินนายเอนก ถ้ํารัตน
ไพศาล เลียบถนน 
วังตะกู - หนองปาก
โลง ถึงบริเวณที่ดิน 
นายไพสิทธิ์ ลิ้มชาโต
อมตะ  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา  
ค.ส.ล. จากเดิมขนาด 
Ø 0.40 เมตร มาเป็น
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ยาว 540 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 
10 เมตร จํานวนบ่อ
พัก 54 บ่อ   

1,454,000 
 

- - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

77 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ซอยเปี่ยมจิต ถึงบ้าน
ปลัดจําลอง ทัศนา 
(เดิม) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
400 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- - - 720,000 - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
บริเวณบ้านนางจันทร์ 
มุมศิลป์ เชื่อมท่อ
ระบายน้ําเดิม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
50 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

79 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ศาลาประชาวัง ถึง
หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

120,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

80 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
บริเวณบ้านคุณสละ 
ฟุ้งเปีย ถึงบ้านคุณ
สมปอง พบสุข เชื่อม
ถึงท่อระบายน้ําเดิม 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
50 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- 60,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
แยกถนนมาลัยแมน 
ฝั่งตะวันตก ถึงแยก
ประสานฟาร์ม บริเวณ
ที่ดิน นายสุทัศน์ ตัน
กรองศิลป์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
235 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

470,000 
 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

82 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เลียบ
ถนนลาดยางหน้า
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.80 เมตร ยาว 6 
เมตร พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร 

- 40,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

83 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
สามแยกเกาะแก้ว 
เลียบถนนสวนตะไคร้ 
- ม่วงตารศ ถึงซอยบ่อ
ทราย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
427 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร  

769,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
บ้านนายประยงค์ อุ่น
หมั่นกิจ ถึงบ้านนาง
สุภัทรา ชาวนาวิก หมู่
ที่  4  

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
400 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร  

- 
 
 
 
 
 
 

720,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

85 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ฟาร์มไก่ ปลายทุ่งนา 
เลียบถนนสวนตะไคร้ 
- ม่วงตารศ เชื่อมลง
คลองดินทุ่งเผาเต่า 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
350 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- 630,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

86 โครงการวางท่อลอด
ถนน พร้อมบ่อพัก 
ผ่านถนนสวนตะไคร้ - 
ม่วงตารศ เชื่อมท่อ
ระบายน้ําเดิม (ซอย
นาคราช) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.80 เมตร ยาว 
16 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

40,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา บริเวณหน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังบริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 

รางระบายน้ํา ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 10 เมตร พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก 
บริเวณหน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 4 

- - 35,000 - - ความ
ยาวราง
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณ
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการแก้ไข ทําให้ไม่
เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

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

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 

89 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
บ้านนายบุญเชิด เล็ก
แดงอยู่ ถึงบ้านนาง
จําปี อินทร์บํารุง หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
200 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- 240,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
แยกสวนตะไคร้ - ม่วง
ตารศ บริเวณบ้านนาง
มณฑา เหลืองสัจจกุล 
เชื่อมลงคลองเจดีย์
บูชา พร้อมท่อลอด
ถนน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
150 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

180,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 
 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยห้อง
แถวอาจารย์เจียม หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
135 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร  

270,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

92 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยภูศรี 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
200 เมตร พร้อมบ่อ
พัก  

400,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ร้านส่องแสง เชื่อมลง
คลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ 
๕ 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. จากเดิมขนาด 
Ø ๐.๔๐ เมตร มาเป็น
ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๗๐ เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จํานวนบ่อพัก ๑๗ บ่อ  

- ๔๕๙,๐๐๐ - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ปรับปรุง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

94 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ปากทางเข้าริมถนน
สาย กม.5 - กระดี
เดียว เลียบรั้วโรงงาน
ก๋วยเตี๋ยว ถึงบริเวณ
ที่ดินนายเสียงชัย   
เมียวนวม หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
120 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร  

- 
 
 
 
 
 
 
 

204,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 
 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

95 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
แยกซอยวังป่า เลียบ
ถนน ก.ม.5 - กระดี
เดียว เชื่อมลงคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5 
ซ้าย หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
400 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร  

- 680,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ท่อระบายน้ําเดิมหน้า
บ้านนางสุ่ม แซ่ลี้ ถึง
บริเวณหน้าที่ดินนาย
เอนก ภูศรี หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๘๐ เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จํานวนบ่อพัก ๑๘ บ่อ 
และท่อลอดถนน  
ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร 
๑ ช่วง ความยาว ๑๐ 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล. ๑ บ่อ  

- ๔๙๔,๐๐๐ - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

97 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
หน้าบ้านนางสาว 
ณภัทร ยิ้มใจดี เชื่อม
ท่อระบายน้ําเดิม หมู่
ที่ 4, 6 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด  Ø 0.40 เมตร 
ยาว 262 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวนบ่อพัก 26 บ่อ 

- 419,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

98 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยอู่
ไมค์ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ยาว 310 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 31 บ่อ 

- 496,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ปากซอยชิ้นฮะง้อ 1 
จากบ้านนายเจียม ชิ้น
ฮะง้อ ถึงท่อระบายน้ํา
เดิม  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
300 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

510,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

100 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.  
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ท่อลอดระบายน้ํา    
ค.ส.ล. เดิม ถึงบริเวณ
หน้าที่ดินนายวิเชียร 
เปี่ยมคล้า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ยาว 230 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 23 บ่อ  

- - 368,000 - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

101 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
หมู่บ้านลีลาวดี เลียบ
ถนนสวนตะไคร้ - ม่วง
ตารศ เชื่อมลงท่อ
ระบายน้ําเดิม ปาก
ซอยพนาวัลย์ 2 หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
520 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร   

- 936,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย 
ลิ้มวชิรานนท์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
90 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร  

117,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 

กองช่าง 
 
 
 

103 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ท่อระบายน้ําเดิมเลียบ
ถนนม่วงตารศ-สวน
ตะไคร้ บริเวณที่ดิน
คุณณรงค์ รุ่งเรือง ถึง
บริเวณที่ดินคุณประไพ 
ไพบูลย์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ยาว 180 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 18 บ่อ 

- - 494,000 - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

104 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
บริเวณที่ดินนายพรชัย 
พรหิรันรัตน์ ถึงบริเวณ
ที่ดินของนายประสาท 
ชนสุต หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
285 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร  

- 513,000 - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการปรับปรุงท่อ
ลอดถนน พร้อมบ่อพัก 
เริ่มจากหน้าบ้านนาย
บุญส่ง รูปสูง ถึงสุด
กําแพง อู่ ส.สุชัย ลง
ทุ่งนา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ปรับปรุงท่อลอดถนน 
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 1.00 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 

100,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

106 โครงการวางท่อส่งน้ํา
พร้อมบ่อพัก บริเวณ
ริมทางเลียบถนนจาก
บ้านคุณจักกฤษณ์ 
วิชัยสุทธิพันธุ์  ถึงบ้าน
คุณศิริพร ไกรลาศ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
450 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
และประตูเปิด - ปดิ
น้ํา  

860,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

107 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มตั้งแต่
ท้ายซอยศาลแม่ย่า 
เลียบถนนมาลัยแมน 
เชื่อมท่อระบายน้ําทาง
หลวงจังหวัดนครปฐม 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 1.00 เมตร ยาว 
1,220 เมตร พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10 
เมตร   

- - 3,660,000 - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัววี
คอนกรีต 

เพื่อลดปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
รูปตัววีภายในตําบล 
วังตะกู 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความ
ยาวราง
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่
ลดลง 

กองช่าง 

109 โครงการสํารวจพื้นที่
และทํารังวัด 

ลดความขัดแย้งและ
การบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

สํารวจและทํารังวัด
พื้นที่ในตําบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ครั้งที่ทํา

การ
รังวัด 

ไม่มีความขัดแย้งและ
การบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 
สํานักงาน

ปลัด 

110 โครงการติดตั้ง บํารุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้า
อาคาร และขยายเขต
บริการไฟฟ้า 

1.เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง 
และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ไฟฟ้าสาธารณะใน
ตําบลวังตะกูได้รับการ
ติดตั้งอย่างทั่วถึง และ
ได้รับการบํารุง
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
ที่ติดตั้ง
ซ่อมแซม 

ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

111 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สวยงามส่องสว่าง 
บริเวณถนนหน้า อบต.
วังตะกู 
เริ่มต้น 13° 51' 28.05"  
เหนือ 100° 1' 27.36"  
ตะวันออก สิ้นสุด  13° 
51' 25.41"  เหนอื 
100° 1' 22.30"  
ตะวันออก 

1.เพื่อให้มีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง 
แก่ผู้สัญจรผ่านไปมา 
และประชาชนที่มาใช้
พื้นที่ออกกําลังกาย 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟสวยงาม
ส่องสว่างถนนหน้า 
อบต.วังตะกู จํานวน 
9 ต้น ระยะทาง 210 
เมตร 

450,000 - - - - จํานวน
โคมไฟ
สวยงาม
ส่อง

สว่างที่
ติดตั้ง 

ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะส่องสว่าง
บริเวณริมถนนเลียบ
คลองชลประทาน 8 
ขวา 5 ซ้าย ทั้งสองฝั่ง
หมู่ที่ 6 ถึงสุดเขต หมู่
ที่ 8 ตําบลวังตะกู  

1. เพื่อให้มีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง 
แก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 
2. เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ปักเสาไฟ จํานวน 
156 ต้น  ระยะทาง 
5,400 เมตร (รวมทั้ง
สองฝั่ง) พร้อมติดตั้ง
โคมไฟสาธารณะส่อง
สว่าง 

- 936,000 - - - จํานวน
โคมไฟที่
ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

113 โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟ้าพร้อมโคมไฟแสง
สว่าง บริเวณหน้าที่ 
ทําการ อบต.วังตะกู 
ม.4 

1.เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง แก่ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจร 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และของ
ทางราชการ 

เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ
แสงสว่าง จํานวน 6 
ต้น ยาว 135 เมตร 
บริเวณหน้าที่ทําการ 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 

- - 200,000 - - จํานวน
เสา
ไฟฟ้า
พร้อม
โคมไฟ
แสง

สว่างที่
ติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างศาลา
พักผู้โดยสารพร้อมที่
อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้านในหลังคา
เดียวกัน บริเวณริม
ถนนมาลัยแมน (ฝั่งทิศ
ตะวันตก) ซอยลาน
กีฬา  หน้าโรงสีทรัพย์
สมบัติ หมู่ที่  8 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การรอรถโดยสาร
ประจําทางแก่
ประชาชน 

ศาลาพักผู้โดยสาร
พร้อมที่อ่านหนังสือ
ประจําหมู่บ้าน 
จํานวน 1 หลัง 

- - - 100,000 - ขนาด 
พื้นที่ 

ศาลาพัก
ผู้โดยสาร 
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีศาลาสําหรับ
รอรถโดยสารประจําทาง 
และมีที่อ่านหนังสือ 

กองช่าง 

รวม ...114...โครงการ - - 18,600,000 20,543,200 15,663,000 17,944,000 950,000 - - - 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะ  

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1.๒ แผนงานการพาณิชย ์

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง /  
ขยายเขต ท่อเมน
ประปาในตําบล 

เพื่อให้ระบบการจ่าย
น้ําประปามี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน 

ก่อสร้าง / ขยายเขต    
ท่อเมนประปา ใน
ตําบล วังตะกู 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ท่อเมน
ประปาที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนในตําบลวัง
ตะกูมีน้ําประปาใช้อย่าง
เพียงพอและมีใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมท่อเมน
ประปา 

เพื่อให้ระบบประปาใช้
งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปาภายใน
ตําบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ท่อเมน
ประปาที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ระบบประปาผิวดิน
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกู 
(จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
เพิ่ม และทดแทนที่
เสียหาย ฯลฯ) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาผิวดินให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตน้ําประปาได้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
ตําบลวังตะกู 

ระบบประปาผิวดิน
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถใช้
งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบ
ประปา
ที่ได้รับ
การ

ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดสําหรับใช้เพื่อ
การอุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ําดิบประปา 
(กลางบ่อ) 
13° 51' 33.27"  
เหนือ 
100° 0' 32.64"  
ตะวันออก 

เพื่อใช้ในการสูบน้ําดิบ
เข้าระบบการผลิต
น้ําประปาผิวดิน
ให้บริการประชาชน 

โรงสูบน้ําดิบ ขนาด 4 
x 4 เมตร พื้นที่ 16 
ตร.ม. 

350,000 - - - - ขนาด
พื้นที่โรง
สูบน้ํา
ดิบที่

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อเมน
ประปา เริ่มจากท่อ
เมนประปาเดิมบริเวณ
บ้านนายวีระ ภูศรี ถึง
บ้านนางสมคิด ผวิ
อ่อน วางเลียบคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5 
ซ้าย หมู่ที่ 8 
เริ่มต้น  13° 51' 
41.02"  เหนือ 100° 
0' 17.03"  
ตะวันออก สิ้นสุด  
13° 51' 20.13"  
เหนือ 100° 0' 
27.63"  ตะวันออก 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 63 มิลลิเมตร  (2 
นิ้ว) ความยาว 350 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

- 80,500 - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อที่ดิน 
บริเวณระบบประปา
ผิวดิน อบต.วังตะกู 

1.เพื่อใช้ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา เพื่อนําน้ํา
ล้างหน้าทรายกลับเข้า
สู่กระบวนการผลิต
น้ําประปาใหม่  
2.เพื่อเป็นการช่วย
ประหยัดทรัพยากรน้ํา 

ที่ดิน ขนาด 200 
ตร.ว. กว้างประมาณ 
10 เมตร ยาว
ประมาณ 80 เมตร 

400,000 - - - - ขนาด
ที่ดินที่
จัดซื้อ 

ระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกู มีราง
ระบายน้ํา สามารถ
ประหยัดทรัพยากรน้ําได้ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ําใส ขึ้นหอถังสูง 
ระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกู 

เพื่อสูบจ่ายน้ําประปา
บริการประชาชน 

โรงสูบน้ําใสขึ้นหอถัง
สูง จํานวน 1 แห่ง 

1,900,000 - - - - โรงสูบ
น้ําใสขึ้น
หอถังสูง

ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

8 โครงการพัฒนาระบบ
ผลิตน้ําประปา จาก
เดิมใช้พลังงานไฟฟ้า 
มาใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (ระบบ 
โซล่าเซลล์)  

1.เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนในการผลิตน้ํา 
ประปาของ อบต. 
วังตะกู 
2.เพื่อลดต้นทุนค่า
ไฟฟ้าในการผลิต
น้ําประปาของ อบต.
วังตะกู 
3.เพื่อเป็นต้นแบบใน
ด้านการประหยัด
พลังงาน และส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

ระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกู 
1. บริเวณอาคารโรง
สูบน้ําดิบกรมอนามัย 
2. บริเวณอาคารโรง
สูบน้ําดิบกรมโยธาฯ 
3. บริเวณในระบบ
ประปาผิวดิน อบต.  
วังตะกู 
 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 พลังงาน
ไฟฟ้าที่
สามารถ
ผลิตได้ 
/ ต้นทุน
ค่าไฟฟ้า
ที่ลดลง 

1.ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ใน
การผลิตน้ําประปาลดลง 
2.อบต.วังตะกูเป็น
ต้นแบบในด้านการ
ประหยัดพลังงาน และ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน
ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ประชาชน ตลอดจนผู้ที่
สนใจได้เข้ามาศึกษาหา
ความรู้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ําใสขึ้นหอถังสูง 
และถังเก็บน้ําใส 
ขนาด 128 ลบ.ม. 
พร้อมติดตั้งปั้มน้ําหอย
โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 3 
เฟส จํานวน 4 ชุด 
บริเวณในระบบ
ประปาผิวดิน อบต. 
วังตะกู 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาผิวดินให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
2. เพื่อให้สามารถสูบ
จ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนได้
ทันต่อความต้องการ 

โรงสูบน้ําใสขึ้นหอถัง
สูง จํานวน 1 แห่ง 
และถังเก็บน้ําใส 
ขนาด 128 ลบ.ม. 
พร้อมติดตั้งปั้มน้ําหอย
โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 3 
เฟส จํานวน 4 ชุด 

900,000 - - - - โรงสูบ
น้ําใสขึ้น
หอถังสูง 
/ ถังเก็บ
น้ําใสที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ําประปาที่
สะอาดใช้อย่างเพียงพอ 
ทันต่อความต้องการทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงท่อ
เมนประปา พร้อม
ซ่อมแซมถนน เริ่มจาก
ทางเข้าวัดวังตะกู ถึง
หน้าร้านสมศักดิ์
อลูมิเนียม หมู่ที่ 1 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา
จากเดิม HDPE.PN 6 
ขนาด Ø 110  ม.ม.  
(4 นิ้ว) เป็นท่อเมน
ประปา HDPE.PN 6 
ขนาด Ø 160  ม.ม.  
(6 นิ้ว) ยาว 322 
เมตร (เชื่อมด้วยเครื่อง
เชื่อมความร้อน) พร้อม
ซ่อมแซมถนน  

- 257,000 - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่

ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการวางท่อแมน
ประปา พร้อมอุปกรณ์ 
เริ่มจากท่อเมนประปา
เดิม บริเวณหน้าร้าน
โอเค บิวตี้ ถึงบริเวณ
ที่ดินนางสาวบังอร 
แสงประเสริฐ หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด  
Ø 63 ม.ม. (2 นิ้ว) 
ความยาว 140 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน)  

- - 42,000 - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อเมน
ประปา พร้อมอุปกรณ์ 
เริ่มจากท่อเมนประปา
เดิม บริเวณข้างร้านตี๋
มอเตอร์ไซด์ ถึงสุดเขต 
หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด  
Ø 63 ม.ม. (2 นิ้ว) 
ความยาว 215 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน) 

- - 64,500 - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อเมน
ประปา พร้อมอุปกรณ์ 
เริ่มจากท่อเมนประปา
เดิม บริเวณหน้าบ้าน 
ผญ.พิบูลย์ ถึงบ้าน
นายสมคิด ภูศรี หมู่ที่ 
5 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 63 ม.ม.  (2 นิ้ว) 
ความยาว 655 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน) 

- - 196,000 - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการวางท่อเมน
ประปา พร้อมอุปกรณ์ 
เริ่มจากท่อเมนประปา
เดิม บริเวณหน้า
บริษัท TOT ถึงบริเวณ
ที่ดินนางไน้  
ใจสงเคราะห์ หมู่ที่ 2, 
6 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 63 ม.ม.  (2 นิ้ว) 
ความยาว 815 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน) เริ่มจากท่อเมน
ประปาเดิม บริเวณ
หน้าบริษัท TOT ถึง
บริเวณที่ดินนางไน้  ใจ
สงเคราะห์ หมู่ที่ 2, 6 

- - 244,000 - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อเมน
ประปา พร้อมอุปกรณ์ 
เริ่มจากท่อเมนประปา
เดิมหน้าบ้านผิวอ่อน 
ถึงบริเวณหน้าร้าน 
ชานทีการเกษตร หมู่ที่ 
6, 8 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด  
Ø 90 ม.ม.  (3 นิ้ว) 
ความยาว 985 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน) 

- - 394,000 - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงท่อ
เมนประปา พร้อม
อุปกรณ์  บริเวณหน้า
ที่ดินนายวิเชียร เปี่ยม
คล้า ถึงปากซอยแซ่
อุ่น หมู่ที่ 7 
 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา
เดิม ท่อพีวีซี 2 นิ้ว มา
เป็นท่อ HDPE.PN 10 
ขนาด Ø  90 มม. (3 
นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ 
(เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม
ความร้อน) ความยาว 
490 เมตร 

231,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่

ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

17 โครงการวางท่อเมน
ประปา พร้อมอุปกรณ์ 
ซอยบ้านนายวิเชียร 
เปี่ยมคล้า หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 63 ม.ม.  (2 นิ้ว) 
ความยาว 100 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน) 

25,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างท่อ
เมนประปา เริ่มตั้งแต่
บริเวณท่อเมนประปา
เดิม หน้าที่ดินนาย  
ภาวัต ดิษสกุลวัฒนา 
ถึงที่ดินของนายสมาน 
ถ้ํารัตนไพศาล หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 90 มม. (3 นิ้ว) 
ระยะทาง 280 เมตร  

132,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่

ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงท่อ
เมนประปา พร้อม
อุปกรณ์ บริเวณริม
ถนนซอยลานกีฬา ถึง
หน้าปั้ม ปตท. หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา
เดิม ท่อพีวีซี 3 นิ้ว มา
เป็นท่อ HDPE.PN 10 
ขนาด Ø 110 มม.  
(4 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ 
(เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม
ความร้อน) ความยาว 
980 เมตร  

497,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่

ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ําหน้าทราย 
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ
ถังกรอง ค.ส.ล. 5 บ่อ 
ในระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 8 

1. เพื่อปรับปรุงท่อ
ระบายน้ําหน้าทราย
เดิมที่ชํารุด ให้
สามารถใช้ในการล้าง
หน้าทรายได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อปรับปรุง
กระบวน การผลิต
น้ําประปาให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตน้ําประปาที่
สะอาดให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงท่อระบาย
น้ําหน้าทรายเดิม 
ท่อพีวีซี ๑๒ นิ้ว มา
เป็นท่อ HDPE.PN ๑๐ 
ขนาด Ø 315 มม. 
(12 นิ้ว) พร้อม
อุปกรณ์ (เชื่อมด้วย
เครื่องเชื่อมความร้อน) 
ความยาว 42 เมตร  

218,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําหน้า
ทรายที่
ปรับปรุง 

1. กระบวนการผลิต
น้ําประปามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
สําหรับใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการจัดซื้อที่ดิน
บริเวณระบบประปา
ผิวดิน อบต.วังตะกู 

1. เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน 
การก่อสร้างถังเก็บน้ําใส 
อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ของระบบประปาผิวดิน 
อบต. 
วังตะกู สําหรับรองรับ
การขยายตัวของชุมชน 
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
น้ําประปาให้บริการ
ประชาชน 

ที่ดิน ขนาด 1 ไร่ 
(ราคาประมาณ ตร.วา 
ละ 2,000 บาท) 
 

- 800,000 - - - ขนาด
ที่ดินที่
จัดซื้อ 

มีพื้นที่สําหรับก่อสร้าง
อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ของระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
น้ําประปาให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ําใส ขนาด 
3,000 ลบ.ม. 

เพื่อใช้ในการเก็บ
น้ําประปา ไว้สูบจ่าย
ให้บริการประชาชน 

ถังเก็บน้ําใส ขนาด
ความจุ 3,000 ลบ.ม. 
จํานวน 1 ถัง 

- 10,000,000 - - - ขนาด 
ถังเก็บ 
น้ําใสที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

23 โครงการวางท่อเมน
ประปา พร้อม
อุปกรณ์ เริ่มบริเวณ
คอสะพานท่าขี้เหล็ก 
ถึงบริเวณหน้าร้าน
ส่องแสงเฟอร์นิเจอร์ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา จํานวน 
2 ช่วง ช่วงที่ 1 ท่อ 
HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 160 ม.ม. (6 นิ้ว) 
ยาว 340 เมตร  ช่วง
ที่ 2 ท่อ HDPE.PN 
10 ขนาด Ø 110 ม.
ม. (4 นิ้ว) ยาว 300 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม
ความร้อน)  

496,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการวางท่อเมน
ประปา พร้อม
อุปกรณ์ เริ่มบริเวณ
หอกระจายข่าว หมู่
ที่ 6 ถึงบริเวณหน้า
บ้านนายสมหมาย 
เมียวนวม หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน 
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด 
Ø 160 ม.ม. (6 นิ้ว) 
ยาว 595 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน)  

483,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

25 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่ม
จากรางระบายน้าํ
เดิมของถัง
ตกตะกอนแพล็นท์
เหล็กเก่า ถึงบ่อดัก
ตะกอนข้างโรงสูบ
น้ําดิบกรมอนามัย 
ในระบบประปาผิว
ดิน อบต.วังตะกู หมู่
ที่ 8 

1. เพื่อนําน้ําล้างหน้า
ทรายกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิต
น้ําประปาใหม่ 
2. เพื่อเป็นการช่วย
ประหยัดทรัพยากรน้ํา 

ท่อระบายน้ํา 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ท่อระบายน้ํา   
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 
เมตร ยาว 65 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 
10 เมตร จํานวน 6 
บ่อพัก ช่วงที่ 2 ท่อ
ระบายน้ํา   ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ยาว 105 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 
10 เมตร จํานวน 10 
บ่อพัก  

360,000 - - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกู มีท่อ
ระบายน้ํา สามารถ
ประหยัดทรัพยากรน้ําได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดิน 
กําลังผลิต 120 
ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง  หมู่ที่ 8 

เพื่อเพิ่มกําลัง
ผลิตน้ําประปา
ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของผู้ใช้น้ํา 
 

ระบบประปาผิวดิน กําลังผลิต 120 
ลบ.ม./ชม. ในระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกูประกอบด้วย 
1. ชุดสูบน้ําดิบ ขนาด 120 ลบ.ม./

ชม. จํานวน 2 เครื่อง  พร้อม
ตู้ควบคุม 

2. ถังตกตะกอนเหล็ก ขนาด ศก. 10 
เมตร สูง 6.4 เมตร  จํานวน 1 ใบ 

3. ถังพักน้ําเหล็ก ขนาด ศก. 3 เมตร  
สูง 4 เมตร  จํานวน 1 ใบ 

4. ถังกรองอัตโนมัติ ขนาด ศก. 1.7 
เมตร สูง 1.5 เมตร  จํานวน 1 ชุด 
(3 ใบ) พร้อมชุดสูบน้ําเข้าถังกรอง 
ขนาด 120 ลบ.ม./ชม.  จํานวน 2 
เครื่อง  พร้อมตู้ควบคุม 

5. อาคารโรงจ่ายสารเคมี  ขนาดกวา้ง 
5 เมตร  ยาว 9 เมตร  จํานวน 1 
หลัง และเครื่องจ่ายสารเคมี  
จํานวน 1 ชุด  (3 เครื่อง)  พร้อม
ตู้ควบคุม  

- 6,000,000 - - - ปริมาณ
น้ําประปา 
ที่ผลิตได้ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ 
ทันต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

รวม ...26...โครงการ - - 7,192,000 18,337,500 2,140,500 1,200,000 1,200,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ.02 



                  
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครวัเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทยีม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน (กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนที่สนใจ) 

1. เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้ 
กับประชาชนตําบลวังตะกู 
2. เพื่อให้ประชาชนได้มี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น หรือ มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนที่สนใจ เช่น 
โครงการอาหารแปรรูปจาก
ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนในตําบลวัง
ตะกู มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ มี
อาชีพเสริม มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...1...โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

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

 ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

 ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปญัหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้แก่ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนตําบล
วังตะกู 
2. เพื่อศึกษา สํารวจ และ
วิเคราะห์ศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 
3. เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการ 
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ของพื้นที่ต่างๆ ให้แก่ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนตําบล
วังตะกู 

ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบล
วังตะกู 

๒๐,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละ 
80 ของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความรู้
ความ 

เข้าใจเรื่อง
การ

ท่องเที่ยว
ชุมชน 

1. ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลวังตะกู 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน 
2. มีข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 
3. ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลวังตะกู 
มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน และนํามาปรับใช้
ในพื้นที่ตําบลวังตะกูได้ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1. เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2. เพื่อส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนตําบล
วังตะกู 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในตําบลวังตะกู
ได้รับการพัฒนา 
2. ประชาชนในตําบล 
วังตะกูมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติในตําบล 
วังตะกูได้รับการพัฒนา
และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

รวม ...2...โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
        ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรอืน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.3 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้
สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมี 
2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต
พืช 
3. เพื่อให้ความรู้ในการ
เพิ่มผลผลิตพืช 

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร 
ประชาชน และผู้ที่สนใจ 
เช่น 
1. โครงการให้ความรู้การ
ขยายพันธุ์พืช 
2. โครงการส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร 

ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
ของผู้ 
เข้าร่วม
โครงการ 
ที่นํา 

ความรู้ที่
ได้รับไปใช้ใน
การประกอบ

อาชีพ 

1. เกษตรกร 
ประชาชนสามารถลด
ต้นทุนการผลิต และ
ผลิตพืชผักปลอดภัย
จากสารเคมี 
2. เกษตรกร 
ประชาชน มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 
3. เกษตรกร 
ประชาชน ได้รับ
ความรู้ในการเพิ่ม
ผลผลิตพืช 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจํา
ตําบลวังตะกู 

เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล 
วังตะกู 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจําตําบลวังตะกูได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย์
บริการฯ 
ที่ได้รับ

การพัฒนา 

มีศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
สะดวก และสวยงาม
ไว้ให้บริการประชาชน
ในตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการผลิตน้ํามันไบ
โอดีเซลจากน้ํามันพืช
ใช้แล้ว 

1. เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทน 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก 
3.เพื่อลดต้นทุนด้านน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
น้ํามันพืชที่ใช้แล้ว 

- 300,000 - - - ปริมาณ
น้ํามัน   

ไบโอดีเซล
ที่ผลิตได้ 

สามารถผลิตเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทนใช้เอง
ได้ ทําให้ลดต้นทุน
ด้านเชื้อเพลิง 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการบริหารและ
จัดการพลังงานใน
ชุมชน 
- แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์) 
- เครื่องผลิตน้ํามันจาก
เศษพลาสติก 
- เตาซุปเปอร์อั้งโล่ 

ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า คิด
พัฒนาพลังงานทดแทนใน
ท้องถิ่น และสามารถต่อ
ยอดไปใช้ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในตําบลวังตะกู
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 
100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1.ครัวเรือนสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในด้าน
พลังงาน 
2.ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

1. เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกร ประชาชน ได้มี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. เพื่อเป็นการบํารุงและ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน ให้มี
รายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต และสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

เกษตรกร ประชาชน และผู้
ที่สนใจ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 
ของผู้ 
เข้าร่วม
โครงการ 
ที่นํา 

ความรู้ที่
ได้รับไป 
ใช้ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

1. ประชาชนมีความรู้ 
และมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการร่วมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ / พระ
ราชเสาวนีย์ 

เพื่อให้ประชาชนนําแนว 
คิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ /
พระราชเสาวนีย์ต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิต 

ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง 
ใช้ชีวิตโดยเน้นการปฏิบัติบน
ทางสายกลาง มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
น้อมนํา

แนวคิดมา 
ใช้ในชีวิต 
ประจําวัน 

๑.ประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
๒.ประชาชนมี
ความสุขในการดําเนิน
ชีวิต 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...6...โครงการ - - 175,000 475,000 175,000 175,000 175,000 - - - 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครวัเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทยีม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว  

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์
ภายในตําบลวังตะกู 

1.เพื่อให้พื้นที่ในตําบล  
วังตะกูมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม สวยงาม 
2.เพื่อป้องกัน และลด
การเกิดอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

ที่ทําการ อบต. 
วังตะกู ถนน คลอง 
สวนสาธารณะ และ
พื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.  
วังตะกู 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขนาด
พื้นที่ที่

ได้รับการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

1.บริเวณที่ทําการ อบต.     
วังตะกู มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
รองรับผู้มาติดต่อราชการ 
2.ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
3.พื้นที่ภายในตําบลวังตะกูมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
สวยงาม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการหน้าบ้าน
น่ามองชุมชนสะอาด 
และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในบ้าน
ของตนเอง ให้มีความ
สะอาด ควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์การเกิดโรค
ระบาด 

บ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 
1 - 8 ตําบลวังตะกู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ครัวเรือน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาบริเวณบ้านให้มี
ความสะอาด และมีความ
ปลอดภัยจากสัตว์ และแมลง
นําโรค 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบสระเก็บ
น้ําดิบ ระบบประปา
ผิวดิน อบต.วังตะกู 

1. เพื่อใช้เป็นแนวเขต
รอบสระเก็บน้ําดิบ 
2. เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินบริเวณ
รอบสระเก็บน้ําดิบ 

ปลูกต้นชาดัด และ/หรือ 
ต้นไม้อื่นๆ รอบสระเก็บ
น้ําดิบ ระยะทาง 800 
เมตร 

200,000 - - - - ระยะทาง
รอบสระ
เก็บน้ําดิบ
ที่ปลูก
ต้นไม้ 

1.ระบบประปาผวิดิน มี 
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีแนวรั้ว
บอกขอบเขตที่ชัดเจน 
2.สระเก็บน้ําดิบไม่ตื้นเขิน 
จากการพังทลายของดิน 

กองช่าง 

4 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ เกี่ยวกับ
การกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อให้มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการกําจัด
ขยะมูลฝอย 

เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การกําจัดขยะมูลฝอย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์ที่
จัดซื้อ 

ชุมชนปราศจากขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการก่อสร้าง
ประตูเปิด - ปิดกั้น
น้ํา บ้านบ่อด่าน หมู่
ที่ 3 

เพื่อเป็นการกักเก็บน้ําไว้
ใช้สําหรับการอุปโภค
และการเกษตรตาม
ฤดูกาล 

สร้างประตูเปิด - ปิด 
กั้นน้ําบ้านบ่อด่าน 

- 200,000 - - - ความยาว
ประตูเปิด 
- ปิดกั้น
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ประชาชนในตําบลมีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างท่อ
บล็อก ค.ส.ล. พร้อม
ประตูระบายน้ํา 
บริเวณคลองเจดีย์
บูชา ตรงข้างประตู
ทางเข้าด้านหลัง
โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
สําหรับใช้ทําการเกษตร
และป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วม 

ท่อบล็อก ค.ส.ล. พร้อม
ประตูระบายน้ํา ขนาด
ความกว้าง 7 เมตร ยาว 
12 เมตร จํานวน 1 
แห่ง 

1,900,000 - - - - ความยาว
ท่อบล็อก 
ค.ส.ล. ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ําใชส้ําหรับทํา
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม ...6...โครงการ - - 2,260,000 360,000 160,000 160,000 160,000 - - - 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครวัเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทยีม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว  

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบบูรณา
การ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดงบประมาณในการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ 
2.เพื่อรณรงค์และขยาย
ผลสู่การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และบูรณาการความ
ร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับหลักการของเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน 

การขยายผลในหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ 
การขยายผลสู่โรงเรียน
ในพื้นที่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณ
ขยะ 

มูลฝอย 
ที่นําไป
กําจัด 

เชิงปริมาณ 
ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยล้น
ถังขยะ 
เชิงค่าใช้จ่าย 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกําจัด
ขยะรวม 
เชิงคุณภาพ 
ช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัด
งบประมาณ 
ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) 
สงวนทรัพยากร –ธรรมชาติ
และประหยัดพลังงาน 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนาคลอง
เจดีย์บูชา และคลอง
วังตะกู 
- กิจกรรมเฝ้าระวัง
และรักษาความ
สะอาดคลองเจดีย์
บูชา 

1.เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงสภาพคลอง
เจดีย์บูชาและคลอง
สาขา ให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ได้
ทุกฤดูกาล 
2.เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในการ
ร่วมอนุรักษ์ บํารุงรักษา 
ฟื้นฟู 
3.เพื่อปลูกจิตสํานึกคน
ให้ประชาชนมีความ
สํานึกในการรักษาความ
สะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

1.คลองเจดีย์บูชาและ
คลองสาขาได้รับการขุด
ลอกวัชพืชน้ํา/
ผักตบชวา 
2.คลองเจดีย์บูชาและ
คลองสาขาได้รับการ
ดูแล และปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมให้มี
ความสะอาด สวยงาม 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ
ของ

หน่วยงาน
ภาครัฐ
เอกชน

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.คลองเจดีย์บูชาและคลอง
สาขาได้รับการปรับปรุงสภาพ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล 
2.ประชาชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่มีส่วนร่วมใน
การร่วมอนุรักษ์ บํารุงรักษา 
ฟื้นฟูคลอง 
3.ประชาชนมีความสํานึกใน
การรักษาความสะอาด และ
ความเรียบร้อยของชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการให้ความรู้
แก่เยาวชนในการ
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก
และการมีส่วนร่วมใน
การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในตําบล 
วังตะกู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
90 ของ 
ผู้ร่วม

โครงการ 
เกิดจิตสํานึก
และร่วม 
กันรักษา

สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนมีจิตสํานึกและร่วมกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอย 
“ธนาคารขยะ
ชุมชน” ตําบล 
วังตะกู 

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมูลฝอย และ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ 
และสิ่งปฏิกูลต่างๆ  
๒. เพื่อรณรงค์ และขยายผล 
สู่การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด 
และบูรณาการความร่วมมือ 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น สอดคลอ้งหลักการ
ของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

มีธนาคารขยะชุมชน 
จํานวน 1 แห่ง 
 

- 150,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละ 60 
ของหลังคาเรือน 
ในตําบลวังตะกู  

เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ธนาคารขยะชุมชน 

2.ร้อยละ 80 
ของสมาชิก 

ธนาคารขยะชุมชน
มีความรู้ในการ 
คัดแยกขยะได้

ถูกต้อง 

1. การจัดการขยะมูล
ฝอยในตําบล 
วังตะกูมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการปรับปรุง
อาคารโรงอาหาร 
(เดิม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลวังตะกู   
(ทําธนาคารขยะ) 
หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้สําหรับเป็นสถานที่
ดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ
ตําบล    วังตะกู 

อาคารโรงอาหาร 
(เดิม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลวังตะกู 
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร ได้รับ
การปรับปรุงเป็น
สถานที่ดําเนิน
กิจกรรมธนาคาร
ขยะตําบลวังตะกู 

- - 185,000 - - มีสถานที่ที่ใช้
สําหรับดําเนิน

กิจกรรมธนาคาร
ขยะตําบลวังตะกู 

มีสถานที่สําหรับดําเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะ
ตําบลวังตะกู 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ...5...โครงการ - - 310,000 460,000 545,000 360,000 360,000 - - - 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครวัเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทยีม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว  

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคู
คลอง ลําราง- 
สาธารณะ และ
กําจัดวัชพืช ที่ขึ้นใน
แหล่งน้ําภายใน
ตําบล 

1.เพื่อป้องกันการตื้นเขินและ
กําจัดวัชพืชที่ขึ้นในคูคลอง และ
ลํารางสาธารณะ 
2.เพื่อให้คูคลอง ลําราง
สาธารณะ ระบายน้ําได้สะดวก 
ป้องกันน้ําท่วม  
3.เพื่อให้ประชาชนมีน้ําอย่าง
เพียงพอสําหรับใช้ในการเกษตร 

ขุดลอกคูคลอง ลําราง
สาธารณะภายใน
ตําบลวังตะกู 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก / 
กําจัด
วัชพืช 

1.คลองสายต่างๆ ไม่ตื้น
เขิน ไม่มีวัชพืช สามารถ
ระบายน้ําได้สะดวก 
2.ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการขุดลอก
คลองเจดีย์บูชา หมู่
ที่ 1,2,3,4,5,7 
ตําบลวังตะกู 

1.เพื่อให้ประชาชนในตําบลมีน้ํา
ใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
2.ป้องกันการตื้นเขิน และกําจัด
วัชพืชที่ขึ้นในลําคลอง 
3.เพื่อให้คลองสามารถระบาย
น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพในฤดู
ฝน 
4.เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 

ขุดลอกคลองเจดีย์
บูชา ระยะทาง 
4,000 เมตร 

- - 1,000,000 - - ตลอด
ความยาว
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

1.ประชาชนในตําบลมี
น้ําใช้เพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึง 
2.คลองเจดีย์บูชาและ
คลองสาขาไม่ตื้นเขิน ไม่
มีวัชพืช 
3.คลองเจดีย์บูชาและ
คลองสาขาสามารถ
ระบายน้ําได้สะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกคลอง
วั ง ต ะ กู  ห มู่ ที่  2 ,6 
ตําบลวังตะกู 

1.เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
2.ป้องกันการตื้นเขิน และ
กําจัดวัชพืชที่ขึ้นในลําคลอง 
3.เพื่อให้คลองสามารถ
ระบายน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในฤดูฝน 
4.เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 

ขุดลอกคลองวังตะกู
ระยะทาง 1,200 
เมตร 

500,000 - - - - ตลอด
ความยาว
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

1.ประชาชนในตําบลมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
2.คลองเจดีย์บูชาและคลอง
สาขาไม่ตื้นเขิน ไม่มีวัชพืช 
3.คลองเจดีย์บูชาและคลอง
สาขาสามารถระบายน้ําได้
สะดวก ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการขุดลอกคลอง
ดินบ่อด่าน เริ่มตั้งแต่
ริมคลองเจดีย์บูชาฝั่ง
ตะวันตก หมู่ที่ 3 
ตําบลวังตะกู ถึงเขต
ติดต่อหมู่ที่ 5 ตําบล
ทัพหลวง 

ป้องกันการตื้นเขินและกําจัด
วัชพืชที่ขึ้นในลําคลอง 

ขุดลอกคลองดินบ่อ
ด่าน ระยะทาง 
2,000 เมตร 

750,000 - - - - ตลอด
ความยาว
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

1.คลองไม่ตื้นเขิน ไม่มีวัชพืช 
สามารถระบายน้ําได้สะดวก 
2.ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจ้างเหมา
ขุดลอกวัชพืชน้ําใน
บ่อยืม คลองดิน
ชลประทาน 8 ขวา 
- 5 ซ้าย ฝั่ง
ตะวันออก หมู่ที่ 6 
และหมู่ที่ 8 

1. เพื่อกําจัดวัชพืชที่ ขึ้น
ในบ่อยืมคลองดิน
ชลประทาน 8 ขวา - 5 
ซ้าย ฝั่งตะวันออก 
2. เพื่อให้บ่อยืม คลองดิน
ชลประทาน 8 ขวา - 5 
ซ้าย ฝั่งตะวันออก 
สามารถระบายน้ําได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

ขุดลอกวัชพืชน้ําในบ่อ
ยืม คลองดินชลประทาน 
8 ขวา - 5 ซ้าย ฝั่ง
ตะวันออก ความยาว 
2,950 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
47,150 ตารางเมตร 
บริเวณบ่อยืม คลองดิน
ชลประทาน 8 ขวา - 5 
ซ้าย ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 
6 และ หมู่ที่ 8 

128,000 - - - - พื้นที่ 
คลองที่ได้รับ
การขุดลอก 

1. บ่อยืม คลองดิน
ชลประทาน 8 ขวา - 5 ซ้าย 
ฝั่งตะวันออก ปราศจากวัชพืช 
2. บ่อยืม คลองดิน
ชลประทาน 8 ขวา - 5 ซ้าย 
ฝั่งตะวันออก สามารถระบาย
น้ําได้สะดวก ลดปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

6 โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
แก้ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตําบล
วังตะกู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ต้นไม้ที่
ปลูก 

ตําบลวังตะกูมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น ไม่มีปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...6...โครงการ - - 1,488,000 110,000 1,110,000 110,000 110,000 - - - 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

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

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

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
4.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกซ้อมแผน
และระงับอัคคีภัย 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และปฏิบัติ
ตัวได้ถูกต้องเมื่อเกิด
อัคคีภัย 
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือประชาชน 

พนักงาน ลูกจ้าง 
อบต. อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
สถานประกอบการ 
และประชาชน
ผู้สนใจ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 อัตรา
ความ
เสี่ยง

ของการ
เกิด

อัคคีภัย
ร้ายแรง 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความสามารถ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ 
2.อัตราความเสี่ยงการ
เกิดอัคคีภัยร้ายแรงอยู่
ระดับไม่เกินร้อยละ 2 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งหัว
จ่ายน้ําดับเพลิง 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู 

1. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 
2. เพื่อส่งน้ําให้
รถบรรทุกน้ําใช้ในการ
ระงับเหตุอัคคีภัยได้
อย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ 

ติดตั้งหัวจ่ายน้ําดับเพลิง 
ขนาด 4 x 4 x 4 นิ้ว 
ในเขตพื้นที่ตําบลวังตะกู 
จํานวน 5 จุด 
ประกอบด้วย 
จุดที่ 1  หน้าปากซอย 
ซอยบ้านครู ม.1 
จุดที่ 2  หน้าปากซอย 
ซอยมาลัย ม.1 
จุดที่ 3  ทางเข้าหอ
อําไพ ริมถนนมาลัยแมน 
ม.2 
จุดที่ 4  หน้าบ้านนาย
อรุณ เหลืองสัจจกุล ริม
ถนนสวนตะไคร้ – ม่วง
ตารศ ม.5 
จุดที่ 5  หน้าบริษัทเดอ
เบล จํากัด ริมถนน
มาลัยแมน ม.6 

- 150,000 - - - จํานวน
หัวจ่าย
น้ํา

ดับเพลิง
ที่ติดตั้ง 

1. เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ในการ
ระงับเหตุอัคคีภัยที่
เกิดขึ้นในชุมชน 
2. เพื่อลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการศูนย์ป้องกัน 
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ทางถนน 

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนบนท้องถนน 
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัว และ
ตระหนักถึงความปลอดภัย
บนท้องถนน 
3.เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ประชาชนในตําบล
วังตะกูและผู้ใช้
เส้นทางสัญจรผ่าน
ไปมา (จัดกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
และเวลาปกติ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ครั้งของ
อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น 

1.ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนมากยิ่งขึ้น 
2.อุบัติเหตุบนท้องถนน
ลดลง ลดการสูญเสีย
ชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการรณรงค์เพื่อ
สร้างความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนบนท้องถนน 

ประชาชนในตําบล
วังตะกู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ครั้งของ
อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนมากยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการออกตรวจ
พื้นที่ในเขต อบต. 
วังตะกู 

1.เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในตําบลวังตะกู 
2.เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และป้องปรามการก่อ
เหตุร้ายในพื้นที่ 

จัดเวรออกตรวจ
ในงานมหรสพ
ต่างๆ และพื้นที่
เฝ้าระวังในเขต 
อบต.วังตะกู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ครั้งของ
เหตุร้าย
ที่เกิดขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ อปพร. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และอาสาสมัครทุกระดับ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรมใน
หมู่บ้าน 

จัดหาสถานที่และ
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับ
ปฏิบัติงานรวมถึง
สนับสนุน
งบประมาณในการ
ออกตรวจพื้นที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
อุปกรณ์
เครื่องมือ
และงบ 
ประมาณ 

ที่ 
สนับสนุน 

1.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.ปัญหาอาชญากรรม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน
ความรู้ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน 
อปพร.   
ที่เข้า
ร่วม
อบรม 

1.อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.มีอาสาสมัครปอ้งกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
แบบโซล่าเซลล์ 
ภายในเขต อบต. 
วังตะกู 

1.เพื่อใช้เป็นสัญญาณ
เตือนบริเวณทางแยก ทาง
ร่วม ทางโค้ง  
2.เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ  
3.เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกปลอดภัย 

ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบแบบ 
โซล่าเซลล์ ภายใน
เขต อบต.วังตะกู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
สัญญาณ 

ไฟ 
กระพริบ 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
แบบกระพริบเตือน 
(มาตรฐานของกรม
ทางหลวง) 

เพื่อให้การคมนาคม การ
สัญจรไปมามีความสะดวก
และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

ติดตั้งเสาสัญญาณ
ไฟจราจรตาม
มาตรฐานของกรม
ทางหลวง 

- 200,000 - - - จํานวน
สัญญาณ 

ไฟที่ 
ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  ในพื้นที่
ตําบลวังตะกู 

1. เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย และ
สอดส่องดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในตําบล
วังตะกู 
2. เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ชนิด
เครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับ
ใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 
5 จุด จุดละ 3 ตัว 
ประกอบด้วย 
จุดที่ 1 สามแยกราเชน  
ม.1 
จุดที่ 2 สามแยกคอกม้า 
ม.5 
จุดที่ 3 สามแยกบ่อด่าน 
ม.3 
จุดที่ 4 สามแยกเกาะ
แก้ว ม.4 
จุดที่ 5 สามแยกหน้า
บ้านนายอนันต์ อาทร 
ม.2 

- 1,600,000 - - - จํานวน
กล้อง 
CCTV  
ที่ติดตั้ง 

1. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ปัญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่ลดลง 
3. ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในงานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เช่น 
สัญญาณไฟ สาย
ดับเพลิง ฯลฯ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันภัยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วัสดุ 
อุปกรณ์
ที่จัดซื้อ 

งานป้องกันภัยมีความ
พร้อมในการทํางานมาก
ขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

12 โครงการติดตั้ง ป้าย
สัญญาณ / 
เครื่องหมายจราจร 
และป้ายแนะนํา
สถานที่ 

1. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
2. เพื่อจัดระเบียบ
การจราจรในเขตพื้นที่
ตําบลวังตะกู 
3. เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

ป้ายสัญญาณ / 
เครื่องหมาย
จราจร และป้าย
แนะนําสถานที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 
ป้าย /
เครื่อง 
หมาย
จราจร 
ที่ติดตั้ง 

1. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 
2. การจราจรในเขต
พื้นที่ตําบลวังตะกูมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

13 โครงการฝึกอบรมวินัย
จราจร 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจร 
2. เพื่อให้สามารถนํา
ความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด
ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 

นักเรียน / 
ประชาชนผู้สนใจ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
อุบัติเหตุ
จราจรที่
เกิดขึ้น
ในพื้นที่ 

1. อุบัติเหตุบนท้องถนน
ลดลง 
2. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนมากยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการจัดตั้งศนูย์
วิทยุสื่อสาร อบต. 
วังตะกู 

เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานราชการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

ประชาชนในตําบล
วังตะกูและพื้นที่
ใกล้เคียง 

200,000 - 200,000 - - ศูนย์
วิทยุ

สื่อสารที่
จัดตั้ง 

เพื่อความคล่องตัว 
รวดเร็ว ในการให้บริการ
ประชาชนในงานป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และ 
อุบัติเหตุต่างๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

15 โครงการติดตั้งเสาส่ง
สัญญาณวิทยุสื่อสาร 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ประสานงานและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

จ้างเหมาติดตั้งเสา
ส่งสัญญาณวิทยุ
สื่อสาร จํานวน 1 
ต้น 

100,000 - - - - ความสูง
ของเสา
ส่งที่
ติดตั้ง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

16 โครงการติดตั้งหัวจ่าย
น้ําดับเพลิง องค์การ
บริหารส่วนตําบล 
วังตะกู 

1. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
ในชุมชน 
2. เพื่อส่งน้ําให้รถบรรทุก
น้ําใช้ในการระงับเหตุ
อัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์ 

ติดตั้งหัวจ่ายน้ํา
ดับเพลิง ขนาด   
4 x 4 x 4 นิ้ว  
ในเขตพื้นที่ตําบล    
วังตะกู จํานวน 2 
จุด ประกอบด้วย 
จุดที่ 1 ริมถนน
มาลัยแมน บริเวณ
คอสะพานฝั่งตรง
ข้ามบริษัท TOT 
ม.6 
จุดที่ 2 ริมถนน
ซอยลานกีฬา ม.8 

- - 100,000 - - จํานวน
หัวจ่าย
น้ํา

ดับเพลิง
ที่ติดตั้ง 

1. เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ในการ
ระงับเหตุอัคคีภัยที่
เกิดขึ้นในชุมชน 
2. เพื่อลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...16...โครงการ - - 1,200,000 2,850,000 1,200,000 900,000 900,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

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

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม  
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

4.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

๑.เพื่อให้สุนัข - แมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพื่อกําจัดโรคพิษสุนัข
บ้าให้หมดไป 
 

สุนัขและแมว
จํานวน 1,000 
ตัว ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
80 ของ
สุนัข-

แมว ใน
พื้นที่
ได้รับ
การฉีด
วัคซีน
ป้องกัน
โรคพิษ
สุนัขบ้า 

1.ประชากรสุนัขและ
แมวได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2.ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้าผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
3.ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตําบล
วังตะกู 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสร้างความ
ปลอดภัยทางน้ําแก่
เด็กและเยาวชน 
“กิจกรรมว่ายน้ําเพื่อ
ชีวิต” 

1. เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กและเยาวชนในตําบล
วังตะกู สามารถว่ายน้ํ า
เป็นจนเอาชีวิตรอดจาก
การประสบเหตุทางน้ํา 
2. เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย รู้จักและ
สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
เหตุทางน้ําได้อย่างถูกต้อง
ตามวิธีมาตรฐานสากล  
 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 50 คน 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 
90 ของ
กลุ่ม 

เป้าหมาย
สามารถ
ว่ายน้ํา

เป็นจนเอา
ชีวิตรอด
จากการ
ประสบ
เหตุทาง
น้ําและ
สามารถ
ช่วยชีวิตผู้
ประสบ
เหตุทาง

น้ําได้อย่าง
ถูกต้อง
ตามวิธี

มาตรฐาน
สากล 

1.เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวั งตะกู  ไ ด้ รับ
การสอนและฝึกหัดให้ 
สามารถว่ายน้ําเป็นจน
เอาชีวิตรอดจากการ
ประสบเหตุทางน้ํา 
2. เด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย รู้จัก
และสามารถชว่ยชีวิตผู้
ประสบเหตุทางน้ําได้
อย่างถูกต้องตามวิธี
มาตรฐานสากล  
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
 

๑. เพื่อลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. เพื่อควบคุมค่าดัชนี
ลูกน้ํายุงลายให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด 
๓. เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 
 

2,965 ครัวเรือน 
ได้รับการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ๑.ร้อยละ80 
ของหลังคาเรือน 
ได้รับการดําเนิน
กิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

2.อัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ ๒๐ 
จากค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง ๕ ปี 

(2555-2559) 
๒๒๔.๓๖ ต่อ
แสนประชากร 

3.ไม่มีผู้ป่วยตาย
ด้วยโรค

ไข้เลือดออก 

๑.อัตราการป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๒.ควบคุมค่าดัชนี
ลูกน้ํายุงลายให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด 
๓.หน่วยงานภาครัฐ 
- เอกชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการวัยรุ่นรู้ทัน
เรื่องเพศศึกษาและ
โรคเอดส์ 

๑. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและโรคเอดส์
แก่นักเรียนแกนนํา 
๒. เพื่อสร้างความ
ตระหนักป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 
๓. เพื่อลดความเสี่ยงใน
เรื่องเพศ โรคเอดส์ และ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค ์
 

นักเรียนระดับ
มัธยมต้น จํานวน 
50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 

เป้าหมาย มี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
เพศศึกษาและ
การป้องกัน
โรคเอดส์ 

๑.นักเรียนแกนนํามี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษาและ
โรคเอดส์ 
๒.นักเรียนแกนนํามี
ความตระหนัก
ป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
๓.ความเสี่ยงในเรื่อง
เพศ โรคเอดส์ และ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

5 โครงการการแพทย์
ฉุกเฉินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่มีมาตรฐานจาก
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนตําบล 
วังตะกู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ประชาชนที่
ได้รับบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

ประชาชนได้รับ
บริการจากระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่มี
มาตรฐาน มีคุณภาพ 
ยามฉุกเฉิน หรือได้รับ
การบําบัดรักษา
เฉพาะอย่างทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
สํานักงาน

ปลัด 

6 โครงการให้ความรู้
เรื่องโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และ
อัมพฤกษ์ อัมพาต 

เพื่อให้ประชาชนอายุ 
35 ปี ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

ประชาชนที่มีอายุ 
35 ปีขึ้นไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนที่
ได้รับการคัด

กรอง 

ประชาชนที่มีอายุ 
35 ปีขึ้นไปได้รับ
การตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

1. เพื่อการสํารวจ
ประชากรสุนัขและ
ลงข้อมูลผ่านระบบ 
Thairabies.net 
2. เพื่อดําเนินการ
ป้องกันควบคุมโรค 
โดยสนับสนุนเป็นค่า
วัคซีนพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ในการฉีด 

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบลวังตะกู 
จํานวน 500 ตัว 

16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 1.ร้อยละ 80 
ของสุนัขและแมว
ในพื้นที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนผ่าน

ระบบ 
Thairabies.net 
2.ร้อยละ 90 
ของสุนัขและ
แมวได้รับการ 

ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

1. สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบลวังตะกู
ได้รับการสํารวจและ
ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ 
Thairabies. Net 
2. สุนัขและแมวใน
พื้นที่ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8 โครงการสนับสนนุการ
บริการสาธารณสุขมูล
ฐานตําบลวังตะกู 

เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนางาน
สาธารณสุข  
โดยจัดสรรเป็นค่า
ดําเนินงานของ 
อสม. ในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูล
ฐานในพื้นที่เขต
หมู่บ้าน 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน หมู่ที่ 1 – 
8 ตําบลวังตะกู 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนประชาชน 
ที่ได้รับบริการ
สาธารณสุข 
มูลฐาน 

1.ประชาชนตําบล 
วังตะกูได้รับบริการ
สาธารณสุขตาม
กิจกรรมงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
2.ประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการ
พระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อดําเนิน
กิจกรรมแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัด
โครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้าน
ละ 3 โครงการ  (หมู่ละ 
20,000 บาท) เช่น 
1. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 
2. การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
3. การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
4. การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
5. โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม 
สวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้าน 
มีการดําเนิน
กิจกรรม
อย่างน้อย
หมู่บ้าน 
ละ 3 

กิจกรรม 

ปัญหาสาธารณสุข
ได้รับการแก้ไขตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   6. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number ONE (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
หรือโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขอื่นๆ 

        

รวม ...9... โครงการ - - 532,500 532,500 532,500 532,500 532,500 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

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

 ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปญัหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม  
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง มีความรัก
ความเข้าใจกันมากขึ้น 

ครอบครัวในตําบล
วังตะกู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ครอบครัว 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีสัมพันธภาพ
ที่ดี อบอุ่น มีความ
สามัคคี และมีความรัก 
ความเข้าใจกันมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
2 โครงการสมทบ

งบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
วังตะกู (ออมวันละ
บาท) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
สมทบให้กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต.วังตะกู ในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมการออมทรัพย์
ด้าน สุขภาพชีวิตของ
ประชาชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนระดับตําบล
วังตะกู 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน 
ที่เป็น
สมาชิก
กองทุนฯ 
ที่ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนตําบลวังตะกู
ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 
โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี 

1.เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ 
และสร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่มสตรี 
2.เพื่อให้ประชาชน
สามารถเตรียมพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้ 

ประชาชนในตําบล
วังตะกู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ปัญหา
อาชญา- 
กรรม โรค
เอดส์ การ

ละเมิดสิทธิฯ 
ที่เกิดขึ้น 

ปัญหาอาชญากรรม 
โรคเอดส์ และการ
ละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี ในตําบลลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการพัฒนา
ส่งเสริมบทบาทสตรี
และสถาบันครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นําแก่
สตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านต่างๆ และให้
ความรู้แก่ครอบครัวในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว 

ครอบครัวในตําบล
วังตะกู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า 

ร่วมโครงการ
สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ 

ในชีวิต 
ประจําวันได้ 

สตรีในชุมชน และ
สถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง 
ปัญหาครอบครัว
ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ในตําบล
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
จํานวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเสริมสร้าง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 
ตําบลวังตะกู 

เพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์ ในตําบล
วังตะกู เยี่ยมเยียนให้ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิ์ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน ผู้สูงอายุที่ขาด
ผู้ดูแล ถูกทอดทิ้งให้อยู่
ตามลําพังให้มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ชมรมผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ จํานวน  
80 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 
อผส. ที่
ได้รับ
การ
เสริม 
สร้าง
ความรู้ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
จากอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) อย่าง
ครอบคลุม และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทาง
การแพทย์เบื้องต้น 

สํานักงาน
ปลัด 

7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลวังตะกู 

เพื่อลดปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรมใน
ตําบลวังตะกู 

อบต.วังตะกู และ
สายตรวจตําบล 
วังตะกู อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ปัญหา
ยาเสพ
ติดที่

เกิดขึ้น 

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในตําบล
ลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

8 โครงการค่าย
บําบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อบําบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด 

ผู้ติดยาเสพติดที่
ได้รับการ
บําบัดรักษา 
จํานวน 50 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้
ติดยา

เสพติดที่
เข้ารับ
การ
บําบัด 

ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ
บําบัดรักษา สามารถ
กลับคืนสู่สังคมและ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็น
ปกติสุข 

สํานักงาน
ปลัด 

9 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในโทษของยา
เสพติด และมีพฤติกรรม
ห่างไกลยาเสพติด 

นักเรียนในสถาน 
ศึกษา ในพื้นที่
ตําบลวังตะกู 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
95 ของ
นักเรียน 
ห่างไกล

ยา 
เสพติด 

ครู นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนมีความเข้าใจ 
ตระหนักถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด เฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้หมดสิ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของอาสา
พัฒนาชุมชน ผู้นํา
อาสาพัฒนาชุมชน 
และผู้นําชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาพัฒนาชุมชน ผู้นํา
อาสาพัฒนาชุมชน และ
ผู้นําชุมชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่มากยิ่งขึ้น 

อาสาพัฒนาชุมชน 
ผู้นําอาสาพัฒนา
ชุมชน และผู้นํา
ชุมชน 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
อาสา
พัฒนา

ชุมชนและ
ผู้นําที่

ได้รับการ
พัฒนา

ศักยภาพ 

อาสาพัฒนาชุมชน 
ผู้นําอาสาพัฒนา
ชุมชน และผู้นําชุมชน 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสามารถ
นําความรู้มาพัฒนา
ตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการรณรงค์  
อปท.ปลอดบุหรี่ 

1.เพื่อให้สถานที่ราชการ
ในเขต อบต.วังตะกู เป็น
เขตปลอดบุหรี่ 
2.เพื่อให้สถานที่สาธารณะ
ในเขต อบต.วังตะกู เป็น
เขตปลอดบุหรี่ 
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการรณรงค์
เขตปลอดบุหรี่ 

1.สถานที่ราชการ
ในเขต อบต. 
วังตะกู 
2.สถานที่
สาธารณะในเขต 
อบต.วังตะกู 
3.สถาน
ประกอบการใน
พื้นที่ อบต.วังตะกู 

10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.ร้อยละ 100 
ของสถานที่
ราชการมีการ
จัดเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 

2.ร้อยละ 100 
ของสถานที่

สาธารณะมีการ
จัดเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 

3.ร้อยละ 50 
ของสถาน

ประกอบการมี
การจัดเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 

1.สถานที่ราชการใน
เขต อบต.วังตะกู 
ได้รับการจัดให้เป็น
เขตปลอดบุหรี่ 
2.สถานที่สาธารณะ 
ในเขต อบต.วังตะกู 
ได้รับการจัดให้เป็น
เขตปลอดบุหรี่ 
3.เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนใน
การรณรงค์เขตปลอด
บุหรี่ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการรณรงค์กําจัด
ตัวแก่ยุงลายป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
จากยุงลาย 

๑. เพื่อกําจัดตัวแก่ยุงลาย
ควบคุมการระบาดของโรค
ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ 
2. เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย
เป็นพาหะ 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ - เอกชน 
และชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคุมโรค
ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ 
 

หมู่ที่ 1 - 8 ตําบล  
วังตะกู จํานวน 
2,992 ครัวเรือน 
ได้รับการกําจัด 
ตัวแก่ยุงลายเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อ
ที่มียุงลายเป็น
พาหะ 

- 62,700 62,700 62,700 62,700 1.ร้อยละ80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ

รณรงค์กําจัดตัว
แก่ยุงลาย
ป้องกันและ
ควบคุม

โรคติดต่อที่เกิด
จากยุงลายเป็น

พาหะ 
2.อัตราป่วย
ด้วยโรค

ไข้เลือดออก
ลดลงร้อย

ละ ๒๐ จาก
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง ๕ 
ปี (2556-
2560) 

3.ไม่มีผู้ป่วย
ตายด้วยโรค 
ไข้เลือดออก 

๑. ตัวแก่ยุงลายได้รับ
การกําจัดเพื่อควบคุม
การระบาดของโรคที่
เกิดจากยุงลายเป็น
พาหะ 
2. อัตราการเกิด
โรคติดต่อที่เกิดจาก
ยุงลายเป็นพาหะลดลง 
3. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ - เอกชน
และชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจาก
ยุงลายเป็นพาหะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการป้องกันการ
จ ม น้ํ า ใ น เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน ตําบลวังตะกู 

1. เพื่อให้อาสาสมัครเฝ้า
ระวังป้องกันเด็กจมน้ํา มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่
ตนได้รับให้กับเด็กและ
เยาวชนในตําบลวังตะกูได้ 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในตําบลวังตะกูมีทักษะใน 
การช่วยเหลือตนเอง 
สามารถเอาตัวรอดจาก
การจมน้ําได้ 
3. เพื่อให้แหล่งน้ําเสี่ยงใน
พื้นที่ตําบลวังตะกู ได้รับ
การจัดการที่เหมาะสมกับ
การป้องกันการจมน้ํา 
 

1. อาสาสมัครเฝ้า
ระวังป้องกันเด็ก
จมน้ํา จํานวน 30 
คน 
2. เด็กและ
เยาวชน 500 คน 
3. แหล่งน้ําเสี่ยง
ได้รับการจัดการ 
จํานวน 10 จุด 
 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 1.ร้อยละ 
 100 ของผู้เข้า
รับการอบรม
เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายเฝ้า
ระวังป้องกัน
เด็กจมน้ํา 

2.ร้อยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชนได้รับ

การให้ความรู้ใน
เรื่องการ

ป้องกันและ
ช่วยเหลือ

ตนเองจากการ
จมน้ํา 

3.ร้อยละ 
100 ของแหล่ง
น้ําเสี่ยงได้รับ
การติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกัน
และช่วยเหลือ
การจมน้ํา 

1. อาสาสมัครเฝ้า
ระวังป้องกันเด็ก
จมน้ํา มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ตน
ได้รับให้กับเด็กและ
เยาวชนในตําบล    
วังตะกูได้ 
2. เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวังตะกู     มี
ทักษะในการช่วยเหลือ
ตนเอง สามารถเอาตัว
รอดจากการจมน้ําได้ 
3. แหล่งน้ําเสี่ยงใน
พื้นที่ตําบลวังตะกู 
ได้รับการจัดการที่
เหมาะสมกับการ
ป้องกันการจมน้ํา 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โ ค ร ง ก า ร อ า ห า ร
สะอาด รสชาติอร่อย 
“Clean Food Good 
Taste” 

๑. เพื่อตรวจและพัฒนา
ยกระดับสถานที่จําหน่าย
อาหาร สะสมอาหาร ให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 
๒. เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลวังตะกูได้บริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัย 
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนนําเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง
สามารถตรวจสาร
ปนเปื้อนได้อย่างถูกต้อง 

1. ร้านอาหาร 
จํานวน ๑ แห่ง 
2. แผงลอย
จําหน่ายอาหาร 
๕๐ แห่ง 
3. สถานที่สะสม
อาหาร จําหน่าย
อาหาร 10 แห่ง 
4. ผู้ประกอบการ
โต๊ะจีน 10 แห่ง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละ ๙๐
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ผ่านการอบรม
เกณฑ์มาตรฐาน
อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
๒.ร้อยละ ๙๐

ของกลุ่ม 
เป้าหมายขึ้น
ทะเบียนและ
ได้รับหนังสือ

รับรอง/
ใบอนุญาต 
เป็นสถานที่
สะสมอาหาร 

จําหน่ายอาหาร 
๓.ร้อยละ ๑๐๐ 
ของสถานที่

จําหน่ายอาหาร
สด/สะสม

อาหารสดได้รับ
การตรวจสาร
ปนเปื้อนใน

อาหาร 

๑. สถานที่จําหน่าย
อาหาร สะสมอาหาร 
ได้รับการตรวจและ
พัฒนายกระดับ ให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 
๒. ประชาชนในตําบล
วังตะกู บริโภคอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัย 
๓. แกนนําเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
สามารถตรวจสาร
ปนเปื้อนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้ านในพระราช
ประสงค์ 

1. เพื่อดําเนินงาน
โครงการตามแนว
พระราชดําริของ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ด้านสาธารณสุข 
2. เพื่อคัดเลือกราษฎร
อาสาสมัครตามหมู่บ้าน
ต่างๆ มารับการอบรม
หลักสูตร “หมอหมู่บ้าน” 
ในเรื่องการสาธารณสุขมูล
ฐาน 
3. เพื่อให้ราษฎรอาสา 
สมัครนําความรู้กลับไป
ช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน  

ราษฎรอาสาสมัคร
หมอหมู่บ้าน 
จํานวน 72 คน 

- 30,000 - - - ร้อยละ 
100 

ของอาสา 
สมัครได้รับ
การอบรม

หลักสูตรหมอ
หมู่บ้าน 

1. มีการดําเนินงาน
โครงการตามแนว
พระราชดําริของ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ด้าน
สาธารณสุข 
2. ราษฎรอาสาสมัคร
ตามหมู่บ้านต่างๆ 
ได้รับการอบรม
หลักสูตร“หมอ
หมู่บ้าน” ในเรื่องการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
3. ราษฎรอาสาสมัคร
นําความรู้กลับไป
ช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัย
มะเ ร็ง เ ต้านมใน
สตรีไทย 

1. เพื่อสืบสานพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ผู้
ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯให้ผู้
หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2. เพื่อขยายระบบบริการ
คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วย
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  
3. เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านม
ตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ําเสมอ 

สตรีอายุ 30-
60 ปี จํานวน 
2,007 คน 

- 70,000 - - - ร้อยละ 
90 ของ
สตรี อายุ 
30-60 ปี 
ได้รับการ
ตรวจ

มะเร็งเต้า
นม 

1. มีการจัดกิจกรรมสืบ
สานพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทย
พ้นภัยมะเร็งเต้านม 
2. มีการขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้า
นม ด้วยการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง  
3. เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทย
มีพฤติกรรมการตรวจเต้า
นมตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ําเสมอ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

17 โ ค ร ง ก า ร ช ว น
ลูก เล่นตามรอย
พระยุคลบาท  

1. เพื่อสนับสนุนให้พ่อ แม่ 
ผู้เลี้ยงดูเด็ก ชวนลูกเล่นตาม
รอยพระยุคลบาท 
2. เพื่อสร้างภูมิต้านทาน
ทางสังคมแก่เด็ก ผ่านการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่ ได้กินนม
แม่ตั้งแต่แรกเกิด 
3.เพื่อสร้างเด็กฉลาดทาง
ปัญญาและอารมณ์ด้วยการ
เลี้ยงดู 

พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็ก จํานวน 
268 คน 

- 70,000 - - - ร้อยละ 
90 ของ 
พ่อ แม่ ผู้
เลี้ยงดูเด็ก 
ได้รับการ

สนับสนุนให้ 
มีความรู้ใน

เรื่อง 
ของการ
ส่งเสริม

พัฒนาการ 

1. มีการสนับสนุนให้พ่อ 
แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ชวน
ลูกเล่นตามรอยพระยุคล
บาท 
2. เด็กได้รับการสร้างภูมิ
ต้านทานทางสังคม ผ่าน
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ได้
กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด 
3. เด็กฉลาดทางปัญญา
และอารมณ์ด้วยการเลี้ยง
ดู 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ...17...โครงการ - - 550,000 922,700 752,700 752,700 752,700 - - - 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

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

 ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม  

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกายตาม
พื้นที่ต่างๆ ในตําบล 
วังตะกู 

เพื่อให้เยาวชนในตําบลมี
สุขภาพแข็งแรง และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เครื่องออกกําลัง
กาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ประชาชน
ที่มาออก
กําลังกาย 

เยาวชนสุขภาพแข็งแรง
และใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน์ 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน ต้าน
ภัยยาเสพติด “วังตะกู
สัมพันธ์” 

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ โดย
การเล่นกีฬา เพื่อ
เสริมสร้างพลานามัยให้
สมบูรณ์ 
2. เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ เป็นการ
เสริมสร้างความรัก 
สามัคคีให้เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในเขต
ตําบลวังตะกู 
จํานวน 300 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
90 ของ 
ผู้ร่วม

โครงการ 
มีสุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์ 
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

1. เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
2. เด็กและเยาวชนมี
พลานามัยสมบูรณ์ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่ว
สุมกับอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 
3. เป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้าน / ชุมชน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขัน
ตะกร้อต้านภัย 
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ 

เยาวชนและ
ประชาชน จํานวน 
200 คน 

- 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละ 
90 ของผู้

ร่วม
โครงการมี
สุขภาพ

พลานามัย
สมบูรณ์ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นําชุมชน 
ประชาชน กับ บุคลากร
อบต. 

ผู้นําชุมชน 
ประชาชน และ 
บุคลากร อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนคน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความสามัคคี
ระหว่างชุมชน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
5 โครงการจัดซื้อ

อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาสําหรับการเล่นกีฬา
หรือออกกําลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
อุปกรณ์
กีฬาที่
จัดซื้อ 

ประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
เล่นกีฬา ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
6 โครงการปรับปรุง ปู

หญ้าสนามฟุตบอล 
พร้อมรางระบายน้ํา 
คสล. และระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง หน้าที่ทํา
การ อบต.วังตะกู 

เพื่อปรับปรุงสภาพสนาม
ฟุตบอลให้ประชาชนได้ใช้
สําหรับเป็นสถานที่ออก
กําลังกาย 

สนามกีฬา พื้นที่ 
5,850 ตร.ม. 
พร้อมรางระบาย
น้ํา คสล. ยาว 
400 เมตร 

- - 554,000 - - ขนาด
พื้นที่
สนาม

ฟุตบอลที่
ปรับปรุง 

ประชาชนมีสถานที่ใน
การออกกําลังกาย 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
สําหรับประชาชน 

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่ดีของ
ประชาชน 
2.เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
3.เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ 
4. เพื่อสร้างระเบียบวินัย
และปลูกจิตสํานกึในการมี
จิตใจเป็นนักกีฬาให้รู้จัก
แพ้ชนะ 

ประชาชนในเขต
ตําบลวังตะกู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของผู้ร่วม
โครงการมี
สุขภาพ

พลานามัย
สมบูรณ์ 

1. ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี 
2. ประชาชนเกิด
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 
3. ชุมชนเกิด
วัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมในการเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ 
4. ประชาชนมี
ระเบียบวินัยและมี
จิตใจเป็นนักกีฬา 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

8 โครงการเดิน วิ่ง 
สุขภาพดี เชื่อมสายใย
รักแห่งครอบครัว 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน 
2. เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายภายในครอบครัว 
ให้ร่างกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี 

ประชาชนในเขต
ตําบลวังตะกู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของผู้ร่วม
โครงการมี
สุขภาพ

พลานามัย
สมบูรณ์ 

1. สมาชิกใน
ครอบครัวได้ใช้เวลา
ทํากิจกรรมร่วมกัน 
2. สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการออกกําลัง
กายและนันทนาการ 

1. ส่งเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ รู้ขั้นตอน
และวิธีการออกกําลังกาย
ที่ถูกต้อง 
2. สามารถปฏิบัติกิจกรรม
การออกกําลังกายได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

ประชาชนในเขต
ตําบลวังตะกู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้ร่วม
โครงการมี
สุขภาพ

พลานามัย
สมบูรณ์ 

1. ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง 
2. ประชาชนสามารถ
ออกกําลังกายได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย ไม่ได้
รับอาการบาดเจ็บจาก
การออกกําลังกาย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

รวม ...9...โครงการ - - 410,000 465,000 1,019,000 465,000 465,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

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

 ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปญัหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม  

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
4.5 แผนงานงบกลาง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนนุ
งบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
วังตะกู 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
สมทบให้กับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกู ตามเกณฑ์การ
สมทบงบประมาณจาก
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในการ
ดําเนินงานด้านการ
ส่งเสริมป้องกันโรค 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบล
วังตะกู 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชน
ที่ได้รับ
การ

ส่งเสริม
ป้องกัน
โรคจาก
กองทุนฯ 

 

ประชาชนตําบล 
วังตะกูได้รับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกันโรค การฟื้นฟู
สภาพ จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการสนับสนนุ
งบประมาณเพื่อการ
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงชีพของผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
ตําบลวังตะกู 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ผู้ได้รับเบี้ย
ยังชีพที่มี
คุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่
ผู้ประสบภัย 

การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประ- 
สบภัย 
ที่ได้รับ
การช่วย 
เหลือ 

ได้บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัย 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...3...โครงการ - - 7,810,000 7,810,000 7,810,000 7,810,000 7,810,000 - - - 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (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 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
2. เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนที่
เพียงพอ 

มีวัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 จํานวนวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อ
การเรียน
การสอนที่
จัดซื้อ 

1.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เรียนรู้ได้
ตามจุดประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ 
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี วัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

2 โครงการอบรมพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีต่ออาชีพ
ผู้ดูแลเด็ก 

จัดให้มีการอบรม
พัฒนาบุคลากร 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรภาย 
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้รับ
การอบรมมี 

การนํา 
ความรู้ไป 
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการ
พัฒนาและมีความรู้
เหมาะสมกับ
ตําแหน่ง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1.เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความ 
สําคัญของเด็ก 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์  
3.เพื่อให้เด็กมีโอกาส
แสดงความสามารถใน
ด้านต่างๆ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต 
อบต.วังตะกู จํานวน 
1,200 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของเด็ก 
2.เด็กมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ 
3.เด็กได้แสดงความ 
สามารถด้านต่างๆ ทําให้
เกิดความภูมิใจ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

4 โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือในเรื่อง
อาหารกลางวัน 
นักเรียนมีน้ําหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

492,800 492,800 492,800 492,800 492,800 ร้อยละ 
ของ

เป้าหมาย 
มีน้ําหนัก 
ส่วนสูง 

ตามเกณฑ์ 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด มี
ประโยชน์ และเพียงพอ 
มีน้ําหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

5 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่จําเป็นต่อ
การเสริมสร้าง
พัฒนาการทั้งทางด้าน
ร่างกาย และ
สติปัญญา 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่จําเป็นใน
การพัฒนาร่างกาย
และสติปัญญา 

172,480 172,480 172,480 172,480 172,480 จํานวน 
เด็ก

นักเรียน
ศูนย์ 

พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้ 
รับอาหาร

เสริม 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับสารอาหารที่
จําเป็นต่อร่างกาย
เจริญเติบโตสมวัย 
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
วัดวังตะกู 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่จําเป็นต่อ
การเสริมสร้าง
พัฒนาการทั้งทางด้าน
ร่างกาย และ
สติปัญญา 

นักเรียนโรงเรียนวัด 
วังตะกูได้รับ
สารอาหารที่จําเป็น 
ในการพัฒนาร่างกาย
และสติปัญญา 

1,118,880 1,118,880 1,118,880 1,118,880 1,118,880 จํานวน
นักเรียน
โรงเรียน 

วัดวังตะกูที่
ได้รับอาหาร

เสริม 

นักเรียนโรงเรียนวัด 
วังตะกูได้รับสาร 
อาหารที่จําเป็นต่อ
ร่างกาย เจริญเติบโต
สมวัย สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

7 โครงการพัฒนาสุนทรี
ภาพด้านศิลปะ 

เพื่อให้เยาวชนได้ใช้
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
ด้านศิลปะ และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

เยาวชนในตําบล 
วังตะกู และตําบล
ใกล้เคียง จํานวน 
120 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน
เยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีความคิด
สร้างสรรค์ มี
จินตนาการและรู้จัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

8 โครงการค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อให้ลูกเสือ – เนตร
นารีตระหนักถึงภัย 
ยาเสพติด และปฏิบัติ
ตนให้พ้นจากภัย 
ยาเสพติด มีทักษะ
ชีวิตและรู้จักแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

ลูกเสือ – เนตรนารี 
ชั้น ป.6 โรงเรียน 
วัดวังตะกู 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ลูกเสือ – เนตรนารี 
ห่างไกลยาเสพติด 
และนําความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

9 โครงการพัฒนาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

เด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ศูนย์
พัฒนา 

เด็กเล็กที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับเด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการค่ายความรู้คู่
คุณธรรมสําหรับเด็ก 

เพื่อให้เด็กมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ได้
ปฏิบัติธรรม บริหาร
จิต เจริญปัญญา และ
สามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตที่
ถูกต้องดีงาม 

เด็ก เยาวชนในเขต
ตําบลวังตะกู และ
ตําบลใกล้เคียง 
จํานวน 50 คน 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 จํานวน
เยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน ในเขต
ตําบลวังตะกู และ
ตําบลใกล้เคียง มีการ
พัฒนาทางกาย ทาง
สังคม  ทางจิต ทาง
ปัญญา มีคุณธรรม 
และจริยธรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

11 โครงการสนับสนนุ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอน กศน. ตําบล 
วังตะกู 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน กศน. ตําบล
วังตะกู ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ศูนย์ กศน. ตําบล 
วังตะกู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์ กศน. 
ที่ได้รับ
การ

สนับสนุน
ส่งเสริม 

ศูนย์ กศน. ได้รับการ
สนับสนุนให้มีความ
พร้อมในการให้บริการ
การเรียนการสอนมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
12 โครงการพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียน 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
13 โครงการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
นักเรียน
และ

ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม
สําหรับเด็กปฐมวัย 
และส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สื่อการเรียนการสอน 
สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างน้อย 4 ประเภท 

50,000 - - - - จํานวนสื่อ
การเรียน
การสอนที่
จัดซื้อ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม จิตใจและ
สติปัญญาดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

15 โครงการจัดทําแผงตา
ข่ายกั้นฟุตบอลบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 4 

1. เพื่อจัดทําแผง 
ตาข่ายกั้นฟุตบอลฝั่ง
สนามฟุตบอล 
2. เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยจากการเล่น
กีฬาฟุตบอลสําหรับผู้
สัญจรบนท้องถนน 
และยานพาหนะที่จอด
บริเวณสนามฟุตบอล 
และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

แผงรั้วตาข่ายขึ้นรูป
สําเร็จรูปขนมเปียกปูน 
ขนาด 2x2 นิ้ว สูง 
4.50 เมตร ยาว 75 
เมตร จํานวน 1 แผง 

270,000 - - - - ความยาว
แผงรั้ว 
ตาข่ายที่
ก่อสร้าง 

เกิดความปลอดภัย
จากการเล่นกีฬา
ฟุตบอล สําหรับผู้
สัญจรบนท้องถนน 
และยานพาหนะที่จอด
บริเวณสนามฟุตบอล 
และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

16 โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟันเด็กบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่
ที่ 4 

1. เพื่อลดปัญหาของ
การเกิดโรคฟันผุ 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพกายและใจที่
ดี 
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพฟันดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ม.2 / ม.4  
ศูนย์ฯ ละ 2 แห่ง 
อ่างแปรงฟัน คสล.  
ผิวบุกระเบื้อง ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 4 เมตร สูง 
0.40 เมตร 

160,000 - - - - ความยาว
อ่างล้าง
หน้าที่
ก่อสร้าง 

1. เด็กได้รับการแปรง
ฟันอย่างสม่ําเสมอ
และถูกวิธี 
2. เด็กมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี 
3. เด็กมีสุขภาพฟันที่
ดีและลดปัญหาโรคฟัน
ผุ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 งานก่อสร้างหลังคาใส
โค้ง(โพลีคาร์โบเนท) 
บริเวณอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 
และ หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
คลุมลานอเนก -
ประสงค์ให้มีความ
พร้อมในการใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ม.2 / ม.4  
ศูนย์ฯ ละ 2 แห่ง 
หลังคาใสโค้ง ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 8 
เมตร จํานวน 2 ฝั่ง 

192,000 - - - - ความยาว
หลังคา
คลุมที่
ก่อสร้าง 

ลานอเนกประสงค์มี
ความพร้อมสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรม
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

18 โครงการปรับปรุงพื้นที่
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑.เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ 
เหมาะสมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
๒.เพื่อดําเนินการตาม
มาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อปท. 

อาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ม.๒ / ม.๔ 
- กั้นห้องนอนเด็ก ๑
ห้อง 
- ปรับปรุงห้อง
ประกอบอาหาร 

๒๑๙,๒๐๐ - - - - ขนาด 
พื้นที่ที่

ได้รับการ
ปรับปรุง 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีบรรยากาศที่
เหมาะสมสําหรับการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

19 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดวังตะกู 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์ ครบทั้ง 5 
หมู่ และเพียงพอต่อ
ร่างกาย เติบโตสมวัย 

นักเรียนโรงเรียน 
วัดวังตะกูได้
รับประทานอาหาร 
ที่มีประโยชน์ 

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 จํานวน
นักเรียน
โรงเรียน

วัด 
วังตะกู 
ที่ได้รับ

อุดหนุนค่า 
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนโรงเรียน 
วัดวังตะกูได้
รับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกหลัก
อนามัย และได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการกีฬาและ
การละเล่นเด็กไทย 

๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัย 
มีกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย ออกกําลัง
กาย หรือเล่นกีฬา 
เพื่อสร้างสุขภาพและ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 
๒. เพื่อส่งเสริมการ
ประสานความสัมพันธ์
และพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็ก กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของ
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
(การมองเห็น การได้
ยิน การได้กลิ่น การได้
ชิม การสัมผัส) 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน ๙๐ 
คน 

๙,๗๑๕ ๙,๗๑๕ ๙,๗๑๕ ๙,๗๑๕ ๙,๗๑๕ นักเรียน
ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก

วัด 
วังตะกู 
ได้ออก
กําลัง
กาย มี
สุขภาพ
และ

พลานา
มัยที่

สมบูรณ์
แข็งแรง 
มีพัฒนา 
การ
สมวัย 

๑.เด็กปฐมวัย มีกิจกรรม
เคลื่อนไหวร่างกาย ออก
กําลังกาย หรือเล่นกีฬา 
มีสุขภาพและพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย 
๒.เด็กปฐมวัย มีการ
ประสานความสัมพันธ์
และมีพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็ก กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของ
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
(การมองเห็น การได้ยิน 
การได้กลิ่น การได้ชิม 
การสัมผัส) ที่ดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการรณรงค์
ทันตสุขภาพสําหรับ
นักเรียน 

๑. เพื่อลดการเกิดโรค
ฟันผุของเด็กอายุ ๓-๕ 
ปี ไม่ให้เกินร้อยละ ๖๐ 
ในเขต อบต.วังตะกู 
๒. เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยในช่อง
ปากให้กับเด็กที่มีอายุ 
๓-๕ ปี ในเขต อบต. 
วังตะกู 
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเดก็และชุมชนใน
การป้องกันโรคฟันน้ํานม
ผุ ในเด็กอายุ ๓-๕ ปี 

นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด 
วังตะกูอย่างน้อย 
ร้อยละ ๗๐ มีสุขภาพ
อนามัยในช่องปากที่ดี 

๑๘,๘๔๐ ๑๘,๘๔๐ ๑๘,๘๔๐ ๑๘,๘๔๐ ๑๘,๘๔๐ นักเรียน
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัด 
วังตะกู 
ร้อยละ 
๘๐ มี
สุขภาพ
ฟันที่

แข็งแรง
และไม่
เป็นโรค
ฟันผุหรือ 
โรคเหงือก
อักเสบ 

๑. เด็กอายุ ๓-๕ ปี ใน
เขต อบต.วังตะกู ร้อย
ละ ๖๐ ไม่เป็นโรคฟัน
ผุ 
๒.เด็กที่มีอายุ ๓-๕ ปี 
ในเขต อบต.วังตะกู มี
สุขภาพอนามัยในช่อง
ปากที่ดี 
๓. ผู้ปกครอง ครู 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันโรคฟัน
น้ํานมผุ ในเด็กอายุ 
๓-๕ ปี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

22 โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุของเด็ก
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1. เพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ - อุบัติภัย ที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน 
2. เพื่อให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่
นักเรียน หรือบุคลากร
ในศูนย์ฯ ที่ได้รับ
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 

นักเรียนและบุคลากร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู ร้อยละ 
๙๐ ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ 

๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ นักเรียน 
และ 

บุคลากร
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัด 
วังตะกู 

ร้อยละ ๙๐ 
ปลอดภัย 

จาก 
อุบัติเหตุ 

๑. นักเรียนและ
บุคลากรทุกคนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
และมีร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์
๒. นักเรียนทุกคน
ได้รับความเอาใจใส่ 
ดูแลอย่างทั่วถึง ทําให้
เกิดความปลอดภัย
และได้รับอุบัติเหตุ
อุบัติภัยน้อยที่สุด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการ
โภชนาการที่ดี
สําหรับเด็กปฐมวัย 

๑. เพื่อเฝ้าระวังและ
ติดตามทางโภชนาการใน
กลุ่มเด็กปฐมวัยที่เสี่ยงต่อ
การมีภาวะทุพโภชนาการ 
๒. เพื่อจัดให้เด็กปฐมวัยได้
รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าครบทั้ง ๕ หมู่ ที่
สะอาดและปลอดภัย 
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมอง
เจริญเติบโตสมวัย 
๔. เพื่อให้ผู้ปกครองของ
เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงภาวะโภชนาการในเด็ก 
๐-๖ ปี 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู 
ร้อยละ ๘๐  มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ นักเรียน
ศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กวัด 
วังตะกู 
ร้อยละ 
๘๐ 

มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

๑. เด็กปฐมวัยที่เสี่ยงต่อ
การมีภาวะทุพ
โภชนาการ ได้รับการ
เฝ้าระวังและติดตามทาง
โภชนาการ 
๒. เด็กปฐมวัยได้
รับประทานอาหารที่
สะอาดและปลอดภัยมี
คุณค่าครบทั้ง ๕ หมู่ 
๓. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางร่างกาย
และสมองเจริญเติบโต
สมวัย 
๔. ผู้ปกครองของเด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
โภชนาการในเด็ก ๐-๖ 
ปี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

24 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัย 
ได้รับการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกับวัย 
๒. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้
และสามารถเลี้ยงดูเด็กให้มี
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย 

นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดวังตะกูอย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ มี
พัฒนาการสมวัย 

๑๗,๗๔๐ ๑๗,๗๔๐ ๑๗,๗๔๐ ๑๗,๗๔๐ ๑๗,๗๔๐ นักเรียน
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 
อย่างน้อย
ร้อยละ 
๗๐ มี

พัฒนาการ
สมวัย 

๑. เด็กปฐมวัย ได้รับการ
ดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการด้าน IQ EQ ที่
เหมาะสมกับวัย 
๒. พ่อแม่ ผู้ปกครองและ
ครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้
และสามารถเลี้ยงดูเด็กให้
มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคมือเท้าปาก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. เพื่อเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคมือเท้าปากในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. เพื่อให้บุคลากรใน
ศูนย์ ฯ และผู้ปกครอง
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมือเท้า
ปาก และร่วมกัน
ป้องกันควบคุมการ
เกิดโรคมือเท้าปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. เพื่อลดอัตราป่วย
ด้วยโรคมือเท้าปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดวังตะกู อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒๐,๙๔๐ ๒๐,๙๔๐ ๒๐,๙๔๐ ๒๐,๙๔๐ ๒๐,๙๔๐ ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก

วัด 
วังตะกู 
มีอัตรา
ป่วยด้วย
โรคมือ
เท้าปาก
ลดลง 

๑. โรคมือเท้าปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุม 
๒. บุคลากรในศนูย์ ฯ 
และผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
มือเท้าปากและร่วมกัน
ป้องกันควบคุมการเกิด
โรคมือเท้าปากในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อัตราป่วยด้วยโรคมือ
เท้าปากในลดลง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง
เสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู 

1. เพื่อให้ศูนย์ฯ มีเสาธง
ชาติที่สง่างาม พร้อมฐาน
ก่อสร้างที่แข็งแรง เป็น
สัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติไทย 
2. เพื่อเป็นการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ของศูนย์ ฯ 
ให้สวยงาม สมบูรณ์ 
เหมาะสมกับเป็น สถานที่
ราชการ 
3. เพื่อปลูกฝังความรัก
ชาติให้เกิดกับนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา  

เสาธงจํานวน 1 ต้น 
สูง 8 เมตร 

50,000 - - - - เสาธง
จํานวน 1 
ต้น สูง 8 
เมตร 

1. ศูนย์ฯ มีเสาธงชาติ
ที่สง่างาม เป็น
สัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติไทย 
2. ศูนย์ฯ มีภูมิทัศน์ที่ 
สวยงาม เหมาะสมกับ
เป็นสถานที่ราชการ 
3. นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรักชาติ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

27 โครงการจัดตั้งศนูย์
อินเตอร์เน็ตชุมชน 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน ได้ค้นคว้า
หาความรู้เพิ่ม
ประสบการณ์ เสริมทักษะ 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
มีแหล่งศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม 

- - - - 250,000 จํานวน
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ 

นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ทันยุคทันสมัย และได้
เพิ่มความรู้ให้กับ
ตนเอง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

28 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารสถานที่ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความพร้อมในการเรียน
การสอน 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 2 / 
หมู่ที่ 4 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร
ศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กที่

ปรับปรุง 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการจัดหา 
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
วัสดุและทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหา ซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
เสียหาย 

จัดหา ซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่
เสียหาย 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ที่จัดหา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
30 ประมาณการเงินเดือน

และสวัสดิการ
พนักงานในกอง
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้พนักงานได้รับ
สิทธิตามที่ควรได้รับ 

เงินเดือน เงินเพิ่ม 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
รวมถึงเงินอื่นๆ ตาม
สิทธิที่ได้รับ 

800,000 850,000 - - - จํานวน 
เงินเดือน  
เงินเพิ่ม 

ค่าจ้าง ค่า 
ตอบแทน 
รวมถึงเงิน
อื่นๆ ตาม
สิทธิที่ตั้งไว้ 

พนักงานมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

31 โครงการติดตั้ง
เหล็กดัดครอบ
หน้าต่างอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันการสูญ
หาย และปกป้อง
ทรัพย์สินภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ติดตั้งเหล็กดัดครอบ
หน้าต่างอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 176,000 - - - จํานวน
เหล็กดัดที่

ติดตั้ง 

ทรัพย์สินภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับความ
ปลอดภัย ไม่สูญหาย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
32 โครงการติดตั้งมุ้งลวด

ห้องรับประทาน
อาหาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันแมลง
รบกวนและยุงที่อาจ
ก่อให้เกิดโรคที่เป็น
อันตรายแก่นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ติดตั้งมุ้งลวดห้อง
รับประทานอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,500 - - - - จํานวน 
มุ้งลวดที่
ติดตั้ง 

นักเรียนได้รับความ
ปลอดภัยจากแมลง
รบกวนและยุง 

กอง
การศึกษา
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุงและ
ทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1. เพื่อปรับปรุงรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เป็นระเบียบ
สวยงาม 

ปรับปรุงรั้วและ
สภาพภูมิทัศน์
บริเวณรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 - - - - รั้วและสภาพ 
ภูมิทัศน์

บริเวณรั้วที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

รั้ว และสภาพภูมิทัศน์
บริเวณรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เป็นระเบียบสวยงาม  

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

34 โครงการอบรม
เสริมสร้างทักษะอาชีพ
ระยะสั้นแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กได้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดภาคเรียนให้
เกิดประโยชน์กับตนเอง
และครอบครัว 
2. เพื่อให้เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพเสริมที่
สามารถเพิ่มพูนรายได้
ให้กับครอบครัว 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวังตะกู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ร่วม
โครงการ 

รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์   

มีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ 

1. เด็กได้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอมให้เป็น
ประโยชน์ 
2. เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพเสริม 
สามารถเพิ่มพูนรายได้
ให้กับครอบครัว 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

35 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะความ
เป็นผู้นํา” 

1. เพื่อให้เยาวชนมี
ความกล้าแสดงออก
อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้เยาวชนมี
บุคลิกภาพและภาวะ
ผู้นํา ผู้ตามที่ดี 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวังตะกู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ร่วม
โครงการมี
บุคลิกภาพ  

ที่ดีขึ้น 

1. เยาวชนมีความกล้า
แสดงออก 
2. เยาวชนมี
บุคลิกภาพและภาวะ
ผู้นําผู้ตามที่ดี 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
มีทักษะชีวิตที่ดี และ
ดํารงชีวิตในสังคมได้
อย่างเป็นสุข 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน ให้
ดีขึ้น ปรับปรุง
บุคลิกภาพอย่างมั่นใจ 
และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวังตะกู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ร่วม
โครงการ 
นําความรู้ 
ที่ได้รับมา
ปรับใช้ใน

ชีวิต 
ประจําวัน 

1. เด็ก เยาวชน มี
ทักษะชีวิตที่ดี 
สามารถดํารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข 
2. เด็ก เยาวชน มี
คุณภาพชีวิตและ
บุคลิกภาพที่ดี และมี
ความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

37 โครงการเด็กยุคใหม่
ก้าวทันสื่อ (โลกยุค
ดิจิตอล) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนนําเด็กให้รู้เท่าทัน
สื่ออินเตอร์เน็ต 
2. เพื่อสร้างกระบวน 
การเรียนรู้ให้แก่เด็กใน
การรู้เท่าทันสื่อ
อินเตอร์เน็ต 
3. เพื่อเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย
ต่อสุขภาพของตน 
4. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการป้องกัน 
รวมทั้งลดผลกระทบ
ปัญหาที่จะเกิดจากสื่อ 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวังตะก ู

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ร่วม
โครงการ
สามารถใช้
งานสื่อ
อินเตอร์ 

เน็ตได้อย่าง
สร้างสรรค์

และ 
ปลอดภัย 

1. เด็กสามารถรู้เท่า
ทันสื่ออินเตอร์เน็ต 
2. เด็กรู้จักการใช้
อินเตอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์และ
ปลอดภัย 
3. เด็กสามารถ
ป้องกันและลด
ผลกระทบ ปัญหาที่จะ
เกิดจากสื่อ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการอบรมการ
คัดแยกขยะในชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนได้ถูกต้อง
และถูกวิธี 
2. เพื่อให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยในเขต อบต. ลดลง 
3. เพื่อให้ชุมชนสะอาด
และการเกิดโรคติดต่อ
ลดลง 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตําบล
วังตะกู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ร่วม
โครงการมี
การคัดแยก
ขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง 

1. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนได้ถูกต้องและ
ถูกวิธี 
2. ปริมาณขยะมูล
ฝอยในเขต อบต. 
ลดลง 
3. ชุมชนสะอาด การ
เกิดโรคติดต่อลดลง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

39 โครงการจัดตั้งศนูย์
การเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้าน
อาเซียนศึกษาให้กับเด็ก 
เยาวชน ประชาชน และผู้
ขาดโอกาสทางการศึกษา 
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ในรูปแบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของชุมชนในรูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้
ขาดโอกาสทาง
การศึกษาในตําบล
วังตะก ู

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ประชาชนที่
ได้รับโอกาส

ทาง
การศึกษา
ตามรูปแบบ
การศึกษา

ตามอัธยาศัย 

1. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษา
ได้รับการศึกษาใน
รูปแบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน 
2. ชุมชนร่วมจัด
กิจกรรมในรูปแบบ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการจัดตั้งศนูย์
การเรียนรู้ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติหรือ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เติบโตและ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

เด็กปฐมวัยในตําบลวัง
ตะกู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก
ปฐมวัยมี
พัฒนาการ 
ที่สมวัย 

เด็กปฐมวัยสามารถ
เจริญเติบโต มี
พัฒนาการสมวัย และมี
การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

41 โครงการจัดตั้งศนูย์
การเรียนรู้การคัดแยก
ขยะ 

เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในการฝึก
การคัดแยกขยะ ใน
รูปแบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตําบลวัง
ตะกู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ร่วม
โครงการมี
การคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

42 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.วังตะกู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สภาพ 
พื้นที่
ภายใน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่
ได้รับการ
ปรับสภาพ 
แวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และป้องกัน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

1. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัยจาก
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค ์
2. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  โรคเอดส์ 
และปลอดภัยจาก
ความรุนแรงทางเพศ 

เด็กและเยาวชนตําบล 
วังตะกู 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความรู้
และ

สามารถ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับ
พฤติกรรม
ทางเพศที่
ปลอดภัย
จากการ
ตั้งครรภ์ 
ที่ไม่พึง
ประสงค ์

1. เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และสามารถ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยจากการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค ์
2. เด็กและเยาวชน มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  โรคเอดส์
และปลอดภัยจากความ
รุนแรงทางเพศ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนทุก
คนมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษา ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
โดยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู 

- ๕๒๐,๔๐๐ ๕๒๐,๔๐๐ ๕๒๐,๔๐๐ ๕๒๐,๔๐๐ ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

ความ
พร้อมที่จะ

ได้รับ
การศึกษา 

1. นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมที่จะได้รับ
การศึกษา ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน โดย
การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

45 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนนํา
เยาวชนใส่ใจสุขภาพ
กาย-ใจ ยุค Thailand 
4.0 

1. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีต่อการ
บริโภค 
2. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ถึงปัญหาวัยรุ่น
ในปัจจุบันและ
สามารถแสดงออกทาง
พฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
3. เพื่อให้เยาวชนมี
ทักษะการเป็นผู้ให้
คําปรึกษาในเบื้องต้น 

เด็กและเยาวชน - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ถึง
ปัญหา
วัยรุ่นใน
ปัจจุบัน
และ

สามารถ
แสดงออก

ทาง
พฤติกรรม
ได้อย่าง
เหมาะสม 

1. เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการ
บริโภค 
2. เยาวชนมีความรู้ถึง
ปัญหาวัยรุ่นใน
ปัจจุบันและสามารถ
แสดงออกทาง
พฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
3. เยาวชนมีทักษะ
การเป็นผู้ให้คําปรึกษา
ในเบื้องต้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
สําหรับผู้ที่สนใจศึกษา
ค้นคว้า 
2. เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองที่ดี บน
พื้นฐานความเป็นไทยใน
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
3.เพื่อสร้างความตระหนัก
เห็นความสําคัญในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ

เข้าใจ
เกี่ยวกับความ
เป็นพลเมือง

ที่ดี บน
พื้นฐานความ
เป็นไทยใน
การเตรียม

ความพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

1. มีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน สําหรับผู้ที่
สนใจศึกษาค้นคว้า 
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองที่ดีบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยในการ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเห็นความ 
สาํคัญในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

47 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารเบื้องต้น" 

1.เพื่อฝึกทักษะการพูด 
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน ให้
พนักงาน อบต. และ
ประชาชน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารได้ 

พนักงาน อบต.  
วังตะกู และ
ประชาชน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถ 
ใช้ภาษา 
อังกฤษใน
การติดต่อ 
สื่อสารใน

ชีวิต 
ประจําวันได้ 

1. พนักงาน อบต. และ
ประชาชน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการชุมชนรักการ
อ่าน 

1. เพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมนิสัยการรัก
การอ่าน 
2. เพื่อสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ
ครอบครัว 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีนิสัยรัก
การอ่าน 

1. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีนิสัยการรัก 
การอ่าน 
2. ตําบลวังตะกูเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3. ครอบครัวในตําบลมี
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

49 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้นักเรียนอายุ 3 
- 5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย รายการ
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐ
ให้การสนับสนุน 

1. นักเรียนอายุ 3 - 5 
ปี ได้รับหนังสือเรียน
ฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
2. นักเรียนอายุ 3 - 5 
ปี ได้รับเงินค่าอุปกรณ์
การเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
3. นักเรียนอายุ 3 - 5 
ปี ได้รับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน ปี
ละ 1 ครั้ง 
4. นักเรียนอายุ 3 - 5 
ปี ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตลอดปี
การศึกษา 

- 47,460 47,460 47,460 47,460 1.ผู้เรียนมี
พัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน 
เหมาะสม 
กับวัย 

2.ผู้เรียนมี
ทักษะใน

การ
แสวงหา

ความรู้ด้วย
ตนเอง รัก
การเรียนรู้ 
และพัฒนา

ตนเอง
อย่าง

ต่อเนื่อง 

1. นักเรียนได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย สําหรับ
รายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน 
2. ผู้ปกครองได้รับการ
บรรเทาภาระค่าครอง
ชีพ ลดค่าใช้จ่าย และ
เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้าง
หลังคา และอ่างแปรง
ฟันเด็ก จํานวน 1 
แห่ง บริเวณอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 2 

1. เพื่อก่อสร้างหลังคา
คลุมลาน
อเนกประสงค์ให้มี
ความพร้อมในการใช้
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
2. เพื่อลดปัญหาของ
การเกิดโรคฟันผุ 
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพกายและใจที่
ดี 
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพฟันที่ดี 

1. หลังคาเมทัลชีท 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร จํานวน 
2 หลัง 
2. อ่างแปรงฟันเด็ก 
ขนาดกว้าง 1.20 
เมตร ยาว 5.50 
เมตร มีก๊อกน้ําสอง
ฝั่งๆ ละ 10 ชุด 

- 261,000 - - - 1. 
ความ
ยาว

หลังคาที่
ก่อสร้าง 

2. 
ความ

ยาวอ่าง
แปรง
ฟันที่

ก่อสร้าง 

1. ลานอเนกประสงค์มี
ความพร้อมสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เด็กได้รับการแปรง
ฟันอย่างสม่ําเสมอและ
ถูกวิธี 
3. เด็กมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี 
4. เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี
และลดปัญหาโรคฟันผุ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเด็กและเยาวชน  
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ได้
พัฒนาตนเองทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
และการมีส่วนร่วม 
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
2.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 
3.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
จากประสบการณแ์ละ
สถานที่จริง 
4.เพื่อเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต  

เด็ก เยาวชน และ
ผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 40 
คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
90 ของ

เด็ก 
เยาวชน 
ที่เข้า
ร่วม

โครงกา
รมีส่วน
ร่วมใน
การทํา
กิจกรรม 

1.เด็กและเยาวชน
สามารถพัฒนาตนเอง 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ได้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 
2.เด็กและเยาวชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกล
จากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 
3.เด็กและเยาวชนเกิด
การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขจากประสบการณ์
และสถานที่จริง 
4.เด็กและเยาวชนมี
พื้นฐานจิตใจ ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่ดีของประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย 
2.เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมี
ส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 
3.เพื่อสร้างระเบียบวินัยและ
ปลูกจิตสํานึกในการมีจิตใจ
เป็นนักกีฬาให้รู้จักแพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย มีน้ําใจนักกีฬา 
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในตําบลวังตะกู เล่นกีฬา 
และนันทนาการเพื่อใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
5.เพื่อส่งเสริมการด้านกีฬา
และนันทนาการในเขตพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู 

ประชาชนตําบล
วังตะกู 
ประมาณ   
200 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  
90 ของ 
ผู้เข้า 
ร่วม

โครงการ 
ให้ความ 
สําคัญต่อ
การเล่น
กีฬา และ
ใช้เวลาว่าง

ให้เกิด
ประโยชน์ 

1.ประชาชน ใช้เวลาว่าง
ในการออกกําลังกาย 
2.ประชาชนในตําบล 
วังตะกู มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู 
3.ประชาชน มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต แข็งแรง
สมบูรณ์ 
4.เกิดการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู 
5.ประชาชน เกิดความ
รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย  มีน้ําใจนักกีฬา 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ภาษาจีน 

เพื่อพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาจีน สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ใน
การทํางาน และการ
สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 30 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ของ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
สามารถ
ติดต่อ 
สื่อสาร 
ทางด้าน
ภาษาจีน 
ในชีวิต 

ประจําวัน
ได้ 

ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถ
ติดต่อสื่อสารภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวันได้ตาม
กาลเทศะ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

54 โครงการปรังปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่
ที่ 4 

เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัด
กิจกรรมในร่มให้กับ
เด็กและลดความ
รุนแรงของอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

จัดซื้อแผ่นพื้น
ยางพารารูปจิ๊กซอร์ 
หนา 7 มิลลิเมตร 
พร้อมติดตั้ง รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 154 ตร.
ม. ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่
ที่ 4 

- - 480,000 - - พื้นที่
แผ่นพื้น
ยางพาร
าที่ติดตั้ง 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่การจัดกิจกรรมใน
ร่มให้กับเด็ก 
2.อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
มีความรุนแรงลดลง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

55 โครงการต่อเติมรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่
นักเรียนและทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ต่อเติมรั้ว ความยาว 
74.50 เมตร สูง 
0.60 เมตร บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 2 

- - 120,000 - - ความ
ยาวรั้วที่
ต่อเติม 

นักเรียนและทรัพย์สิน
ของทางราชการได้รับ
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเครื่องเล่น
สนาม อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่งเสริม
พัฒนาการในร่มให้กับ
เด็ก 

หลังคา ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 7 เมตร 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
49 ตร.ม. บริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 4 

- - 147,000 - - พื้นที่
หลังคาที่
ก่อสร้าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
พื้นที่ในร่มสําหรับใช้
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

รวม ...56... โครงการ - - 7,035,795 7,043,955 6,703,955 5,956,955 6,206,955 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (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 
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสาน 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวัน
สําคัญของชาติ 

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน เห็น
ความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความกตัญญู
และระลึกพระคุณของบิดา 
มารดา และผู้มีพระคุณ 
3. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
ประเพณี และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สืบสาน 

จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน เช่น 
1.วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
2.วันสําคัญของชาติ 
3.วันพ่อแห่งชาติ 
4.วันแม่แห่งชาติ 
5.วันครู 
6.ประเพณีลอย
กระทง 
7.วันสงกรานต์ 
8.โครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชุน 

ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. นักเรียนได้แสดง
ความกตัญญูต่อบิดา 
มารดา และผู้มีพระคุณ 
3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการรวมพลัง 
รวมดวงใจ เทิดไท้ 
องค์ราชันย์ 

เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
3 โครงการสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก
เยาวชนได้ตระหนักถึงความ 
สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อเป็นการ 
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
รุ่นสู่รุ่น 
มิให้สูญหาย 
3. เพื่อเป็นการยกย่องครูภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

เยาวชนในเขต
ตําบลวังตะกู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
ของเยาวชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการมี

ความ
ตระหนักถึง
ความสําคัญ

ของภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เยาวชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสีบทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น 
3. ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการยก
ย่องเชิดชู เป็นแบบ 
อย่างแก่คนในชุมชน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

4 โครงการ
ครอบครัว
คุณธรรมพาลูกจูง
หลานเข้าวัด 

1. เพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์
อันดีในครอบครัวและชุมชน 
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตโดยปลูกฝังให้เด็ก 
เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมี
จิตใจดี มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
ภายในครอบครัว 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตําบล
วังตะกู 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
คุณธรรม 

และ
จริยธรรม 

1. สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน
เกิดความรัก ความ
เข้าใจ และความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
กัน 
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
มีจิตใจดี มีคุณธรรม 
และจริยธรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
การออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ให้แก่พนักงาน อบต. และ
ประชาชนตําบลวังตะกู 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

พนักงาน อบต. 
วังตะกู และ
ประชาชน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
และออก
กําลังกาย
อย่าง

สม่ําเสมอ 

1. พนักงาน อบต. 
และประชาชนตําบล
วังตะกู มีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี 
2. ประชาชนรู้จกัใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

รวม ...5...โครงการ - - 360,000 370,000 370,000 370,000 370,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดทําเอกสาร
วารสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต.วังตะกู 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทาง
ราชการให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ประชาชนในตําบล
วังตะกูได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 
เอกสาร 
วารสารที่
เผยแพร่ 

 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่
จําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.
วังตะกู 

เพื่อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ที่จําเป็น และเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ต่างๆ ที่
จําเป็น ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 วัสดุ 
อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ ที่
จัดซื้อ 

บุคลากรในหน่วยงานมี
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย
เหมาะสม และเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

3 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างของ อบต. 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างของ อบต. 
สามารถใช้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน 
อาคาร และ
สิ่งก่อสร้าง อบต. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน 

สิ่งก่อสร้างที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

การปฏิบัติงานของ 
อบต. เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่ทําการ 
อบต.วังตะกู บริเวณริม
ถนนมาลัยแมน สองฝั่ง
ถนน เขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งของ อบต.วังตะกู 
ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

ป้ายประชาสัมพันธ์
แบบ Over - Hang 
เป็นเสาเหล็ก ขนาด 
Ø 8 นิ้ว สูง 6 เมตร
จํานวน 2 ต้น  

200,000 - - - - จํานวน
ป้าย

ประชา 
สัมพันธ์  
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับทราบถึง
ตําแหน่งที่ตั้งของ อบต.
วังตะกู ทําให้สามารถมา
ติดต่อราชการได้สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี 
และให้บริการ
ประชาชนนอกสถานที่ 

รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ภาษีที่
จัดเก็บได้ 

สามารถจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาที่
กําหนด และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การชําระภาษี 

กองคลัง 

6 โครงการจัดทํา / 
พัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1.เพื่อการพัฒนา
ระบบโปรแกรมข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของตําบล 

ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน ของ อบต.
วังตะกู 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ระบบแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
ที่ได้รับ

การพัฒนา 

การจัดเก็บภาษีเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 
ครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

7 โครงการจัดทํา / 
พัฒนาโปรแกรมค่า
น้ําประปาและ
ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ขนมูลฝอย 

1.เพื่อพัฒนาการ
จัดเก็บค่าน้ําประปา
และค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บค่าน้ําประปา
และค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย 

โปรแกรมค่า
น้ําประปาและ
ค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย ของ 
อบต.วังตะกู 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โปรแกรม 
ค่าน้ํา 

ประปาฯ  
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

การจัดเก็บค่าน้ําประปา
และค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 
ครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

แบบ ผ.02 
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2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก
กําลังกาย / จัดประชุม 
/ จัดกิจกรรมต่างๆ 

อาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด 
20 x 35 เมตร 
พื้นที่ 700 ตร.ม. 

- 4,000,000 - - - พื้นที่
อาคารที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกาย และจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

กองช่าง 

9 โครงการขยายชุดรับ
สัญญาณ ระบบเสียง
ไร้สาย จํานวน 16 จุด 
หมู่ที่ 1 - 8 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของทางราชการ 

ชุดรับสัญญาณ
ระบบเสียงไร้สาย 
จํานวน 16 จุด หมู่
ที่ 1 - 8 

960,000 - - - - จํานวนชุด
รับ

สัญญาณที่
ติดตั้ง 

อบต.วังตะกู สามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของทาง
ราชการให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

กองช่าง 

10 โครงการฝึกอบรม
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
วิสัยทัศน์และพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 
และลูกจ้าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

11 โครงการจัดอบรมและ
ส่งบุคลากรทุก
ตําแหน่งเข้าอบรมใน
หน่วยงานต่างๆ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
และมีประสิทธิภาพใน
การทํางานมากขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

พนักงานมีความรู้และมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

12 โครงการทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท 

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
แก่บุคลากรของ
องค์กร โดยให้
ทุนการศึกษา 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ในระดับ
ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 บุคลากร 
ที่ได้รับทุน

การ 
ศึกษา 

บุคลากรมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น สามารถนํา
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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13 โครงการอุดหนุน
การศึกษาต่อหลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิต 
สาขาการศึกษา
ปฐมวัย สําหรับผู้ดูแล
เด็กฯ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแล
เด็กได้ศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตร์ สาขา
การศึกษาปฐมวัย 

ผู้ดูแลเด็กฯ - 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ดูแลเด็ก
ที่ได้ศึกษา

ต่อ 

ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้นสามารถนํามา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สํานักงาน
ปลัด 

14 โครงการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษสําหรับ
ข้าราชการ ลูกจา้ง 
พนักงานจ้าง ของ 
อบต.วังตะกู (เงิน
โบนัส) 

เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่
ข้าราชการ ลูกจา้ง 
พนักงานในองค์กร 

เพื่อจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงาน 
จ้างของ อบต. 
(โบนัส) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
เงิน

ประโยชน์
ตอบแทน

อื่นที่
เบิกจ่าย 

บุคลากรในองค์กรเกิด
ขวัญ และกําลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

15 โครงการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา 

เพื่อนําข้อมูลที่ได้ มา
ใช้ในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาตําบล 

ได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อ 
การพัฒนา จาก
ครัวเรือนในตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ครัวเรือน
ที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

มีข้อมูลของครัวเรือนใน
เขตตําบลวังตะกู มาใช้
ในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาตําบล 

สํานักงาน
ปลัด 

16 โครงการอบรม
เผยแพร่ความรู้
กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ให้กลุ่มเป้าหมายได้มี
ความรู้ในกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 

พนักงาน ลูกจ้าง 
อบต. กลุ่ม อสม.  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนคน
ที่เข้ารับ
การอบรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปได้ 

สํานักงาน
ปลัด 
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17 โครงการอบรม
ระเบียบงานสารบรรณ
ให้กับพนักงาน อบต. 

1. เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบงานสาร
บรรณ 
2. เพื่อให้การพิมพ์
หนังสือราชการถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนคน
ที่เข้ารับ
การอบรม 

พนักงาน / ลูกจ้าง มี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
งานสารบรรณ และ
สามารถพิมพ์หนังสือ
ราชการได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

18 โครงการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

ประชาชนตําบล 
วังตะกู 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรักท้องถิ่น
ตนเองและท้องถิ่น
พัฒนาในทางที่ดี 

สํานักงาน
ปลัด 

19 โครงการสถานที่
ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน (Happy and 
Healthy 
Workplace) 

เพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานสร้าง
บรรยากาศที่ดี เกิด
ความรัก ความสามัคคี 
ในการทํางานเป็นทีม 

พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ของผู้ร่วม
โครงการที่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน (Healthy 
workplace) ตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

สํานักงาน
ปลัด 

20 โครงการกิจกรรม 5 
ส. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานองค์กร 
และเสริมสร้างวินัยการ
ทํางานที่ดี 

พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้
ร่วมโครงการ
ที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
การทํางาน 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ปรับเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทํางาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการสัปดาห์
กวดขันวินัย
พนักงานและลูกจ้าง 

เพื่อปลูกฝังวินัยการ
ปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
เพื่อบริการประชาชน 

พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต. 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้
ร่วมโครงการที่
มีประสิทธิภาพ
ในการบริการ

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

22 โครงการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานตาม
แนวทางพระราช
ดํารัส 

เพื่อปลูกจิตสํานึกให้
พนักงานและลูกจ้าง
น้อมนําพระราชดํารัสมา
เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 
ของผู้ร่วม

โครงการที่น้อม
นําพระราช
ดํารัสมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 น้อมนํา
พระราชดํารัสมาเป็น
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

23 โครงการอบรม
คุณธรรม 
นําความรู้มุ่งสู่
องค์กร 
ธรรมาภิบาล 

เพื่อทบทวนพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้วยหลัก
คุณธรรมและหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้าง ตัวแทน
องค์กรภายในตําบล 
และผู้สนใจ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 
ของผู้ร่วม
โครงการที่
ปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง

โปร่งใส 

ร้อยละ 85 ของผู้เข้า
อบรมปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องโปร่งใส และ
สามารถนําหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตพนักงาน 
(Quality of Work 
Life) 

เพื่อพัฒนาพนักงานให้
มีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนภารกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
พนักงานปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข สร้าง
ขวัญกําลังใจที่ดี มี
แรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ของผู้ร่วม
โครงการที่

พร้อม
ขับเคลื่อน

ภารกิจอย่าง
มีประสิทธิ 

ภาพ 

ร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนภารกิจของ
ส่วนราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

25 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
และการจัดทํา
โครงการ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
และการจัดทํา
โครงการต่างๆ 

พนักงาน สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้สนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
ผู้เข้าอบรม 
ที่มีความ
เข้าใจ

เกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
และทํา
โครงการ 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้า
อบรมมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณและการทํา
โครงการต่างๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานองค์กร
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ 
ผู้ร่วม

โครงการที่
สามารถใช้
เทคโนโลยี 
ในการ

ปฏิบัติงานได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ และสื่อ
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

27 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานท้องถิ่นสู่ 
AEC 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและสร้าง
ความเข้าใจในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงาน 
และลูกจ้าง ผู้นํา
ชุมชน และ 
ผู้สนใจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ผู้เข้าอบรม 
ที่พร้อม
ปรับตัว 

เข้าสู่ AEC 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพร้อมเตรียมรับ
การปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

สํานักงาน
ปลัด 

28 โครงการอบรมการ
จัดทําแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง 

1.การสร้างความเข้าใจ
ในการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับสภาวะ
วิกฤต ลดผลกระทบการ
หยุดชะงักในการให้ 
บริการ 
2.เพื่อให้ผู้ใช้บริการมี
ความมั่นใจในศักยภาพ
หน่วยงาน แม้ต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ร้ายแรง 

พนักงาน สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้สนใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ 
ผู้เข้าอบรม 
ที่นําแผน

บริหารความ
ต่อเนื่อง 
ไปใช้จริง 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้า
อบรมตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
จัดทําแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง และสามารถ
นําไปใช้ได้จริง 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการสํารวจความ 
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการ (ค่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน 
และ หรือสิ่งก่อสร้าง) 

เพื่อสํารวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ
ของ อบต.วังตะกู 

ประชาชนใน
ตําบลวังตะกู 
ที่มารับบริการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ได้รับทราบความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ 
และนํามาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวาง
แผนการบริหารจัดการ 

สํานักงาน
ปลัด 

30 โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง) 

เพื่อให้การบริหาร
จัดการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

การจัดการ
เลือกตั้ง
สําหรับ
ประชาชนใน
ตําบลวังตะกู 
จํานวน 8 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 
เรื่องร้อง 

เรียนในการ
จัดการ
เลือกตั้ง 

การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

31 โครงการเผยแพร่
ประชาธิปไตยในชุมชน 
และข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตําบล 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 
และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
2. เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนได้ทราบถึง
หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ตําบลวังตะกู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 
ครั้งที่

ดําเนินการ
เผยแพร่ 

1. ประชาชนมีความรู้
เรื่องประชาธิปไตย และ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นมาก
ขึ้น 
2. สังคมชุมชนตําบล 
วังตะกูมีระเบียบมากขึ้น
ประชาชนปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
โปรแกรมในสํานักงาน 

เพื่อรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ระบบสารสนเทศ 
และโปรแกรมที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระบบ
สารสนเทศ

และ
โปรแกรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมต่างๆ สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

33 โครงการปรับปรุง
ระบบเครื่องเสียง และ
ระบบไฟฟ้าห้อง
ประชุม อบต.วังตะกู 

เพื่อพัฒนาระบบ
เครื่องเสียงและระบบ
ไฟฟ้าภายในห้อง
ประชุมให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับใน
การประชุม และการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. 

ปรับปรุงระบบ
เครื่องเสียง ระบบ
ไฟฟ้า ติดตั้ง – ย้าย
อุปกรณ์ จอ
โปรเจคเตอร์ ในห้อง
ประชุม อบต. 

50,000 - - - - ระบบ
เครื่อง

เสียงและ
ไฟฟ้าห้อง
ประชุมที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ระบบเครื่องเสียงและ
ระบบไฟฟ้าในห้อง
ประชุมสามารถใช้ในการ
จัดประชุม และจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

34 โครงการติดตั้ง 
ปรับปรุง ระบบกล้อง 
CCTV บริเวณอาคารที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.วังตะกู 
 

เพื่อใช้ในการเผ้าระวัง
และปกป้องทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ติดตั้งกล้อง CCTV 
พร้อมเครื่องบันทึก
ข้อมูล บริเวณ
อาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต.วังตะกู 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
กล้อง 
CCTV 
ที่ติดตั้ง 

สามารถรักษาและ
ป้องกันการสูญหาย 
ของทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย 
เฉพาะชุดภาครับ
สัญญาณ (ลูกข่าย) 
จํานวน 21 แห่ง 
ภายในหมู่ที่ 1 - 8 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและข้อมูล
ต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ชุดภาครับสัญญาณ 
(ลูกข่าย) จํานวน 21 
ชุด 

1,440,327 - - - - จํานวน 
ชุดภาครับ
สัญญาณ 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนสามารถ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 

สํานักงาน
ปลัด 

36 การจัดทําประมาณการใน
หมวดเงินเดือน หมวด
ค่าตอบแทน หมวดค่าใช้
สอย หมวดค่าวัสดุ หมวด
ค่าสาธารณูปโภค หมวด
ค่าครุภัณฑ์ (ยกเวน้การ
จัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง เฉพาะ
ประเภทค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง และหมวด
รายจา่ยอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืน เงิน
ประจําตาํแหน่ง เงินเพิ่ม
ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่า
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นการ
จัดซื้อ)  ค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง รายจา่ยอื่นๆ 
และงบบริหารงานอื่นๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
และเพื่อการบริการ
สาธารณะ 

9,000,000 9,000,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด  

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 การจัดทําประมาณการใน
หมวดเงินเดือน หมวด
ค่าตอบแทน หมวดค่าใช้
สอย หมวดค่าวัสดุ หมวด
ค่าสาธารณูปโภค หมวด
ค่าครุภัณฑ์ (ยกเวน้การ
จัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง เฉพาะ
ประเภทค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง และหมวด
รายจา่ยอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืน เงิน
ประจําตาํแหน่ง เงินเพิ่ม
ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่า
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นการ
จัดซื้อ)  ค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง รายจา่ยอื่นๆ 
และงบบริหารงานอื่นๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และเพื่อ
การบริการสาธารณะ 

3,000,000 3,000,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด  

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

กองคลัง 

38 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ทําการ อบต.
วังตะกู 

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้
เพียงพอสําหรับใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
2.เพื่อให้มีพื้นที่
สําหรับจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ ครุภัณฑ์ 
วัสดุสํานักงาน ฯลฯ 
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ปรับปรุงอาคารที่ทํา
การ อบต.วังตะกู โดย
ต่อเติมขยาย ด้านหลัง
ห้องกองสาธารณสุขฯ 
และห้องสํานักงาน
ปลัด กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 9 เมตร มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
40.50 ตร.ม. อาคาร
ที่ทําการ อบต.วังตะกู 
หมู่ที่ 4 

- - 465,000 - - ขนาด
พื้นที่

อาคารที่
ทําการ
ต่อเติม 

1.สํานักงานปลัดและ
กองสาธารณสุขฯ มี
พื้นที่สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น 
2.เอกสารทางราชการมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
3.ครุภัณฑ์ วัสดุ
สํานักงาน ฯลฯ ได้รับ
การจัดเก็บให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
(อาคารพระราชคุณา
ภรณ์ (ชุณห์))   
บริเวณข้างที่ทําการ 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์สําหรับ
ใช้รองรับในการจัด
ประชุม จัดอบรม และ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 7.50 เมตร 
ยาว 14 เมตร บริเวณ
ข้างที่ทําการ อบต.  
วังตะกู หมู่ที่ 4 

- - 345,000 - - ขนาดพื้น  
ที่อาคาร  
ที่ได้รับ  
การ

ปรับปรุง 

อบต.วังตะกู มีอาคาร
อเนกประสงค์สําหรับใช้
ในการจัดการประชุม 
อบรม และจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

40 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารที่
ทําการ อบต.วังตะกู 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมให้สวยงาม 
เหมาะสม มีความ
ทันสมัย สําหรับ
รองรับการประชุม 
การอบรม และการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. 

ปรับปรุงห้องประชุม 
ชั้น 2 อาคารที่ทําการ 
อบต. วังตะกู หมู่ที่ 4 
พื้นที่ 126 ตร.ม. 

- - 490,000 - - ขนาดพื้น  
ที่ห้อง

ประชุมที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ห้องประชุมมีความ
สวยงาม ทันสมัย 
สามารถรองรับการจัด
ประชุม การอบรม และ
จัดกิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน
ปลัด 

41 โครงการซ่อมแซมแผง
รั้วตาข่ายบริเวณสนาม
ฟุตบอล หน้าที่ทําการ 
อบต.วังตะกู 

เพื่อปรับปรุงให้เกิด
ความปลอดภัยจาก
การเล่นกีฬาฟุตบอล 
สําหรับผู้สัญจรบนท้อง
ถนน และยานพาหนะ
ที่จอดบริเวณสนาม
ฟุตบอล 

แผงรั้วตาข่ายขึ้นรูป
สําเร็จรูปขนมเปียกปูน 
ขนาด 2 x 2 นิ้ว สูง 
4.50 เมตร ยาว 75 
เมตร บริเวณสนาม
ฟุตบอล 

- - 97,000 - - แผนรั้ว 
ตาข่ายที่
ได้รับ
การ

ปรับปรุง 

เกิดความปลอดภัยจาก
การเล่นกีฬาฟุตบอล 
สําหรับผู้สัญจรบนท้อง
ถนน และยานพาหนะที่
จอดบริเวณสนาม
ฟุตบอล 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุง 
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ เพื่อให้ 
อบต. มีฐานะทางการ
คลังที่มั่นคงและมี
รายได้จากการจดัเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น และ
นํามาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญ 
2.เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของ อบต. โดย
สามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ธรรมและรวดเร็ว 
3.เพื่อเป็นการรวม
ข้อมูลของ อบต. ใน
ด้านการคลังท้องถิ่น
และข้อมูลด้านต่างๆ 
ในเขตของ อบต.วัง
ตะกู ได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง 
4.เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงานของ 
อบต. วังตะกู 

ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ของ อบต.วังตะกู 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ระบบแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
ได้รับการ
ปรับปรุง  
1 ระบบ 

1.อบต.วังตะกู มี
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครบถ้วน 
มีฐานะทางการคลังที่
มั่นคงและมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีเพิ่มมาก
ขึ้น 
2.อบต.วังตะกู มีระบบ
การจัดเก็บภาษีที่แน่นอน 
สามารถเร่งรัดตรวจสอบ 
และจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็น
ธรรม 
3.อบต.วังตะกู มีข้อมูล
ทางด้านการคลังท้องถิ่น
และข้อมูลด้านต่างๆ ใน
เขต อบต. ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
4.อบต.วังตะกู สามารถ
บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการยกฐานะ 
อบต.วังตะกู เป็น  
ทต.วังตะกู 

1.เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดตั้ง 
อบต. เป็นเทศบาล
ตําบล 
2.เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและให้ความรู้
แก่ประชาชนในการยก
ฐานะเป็นเทศบาล
ตําบล 

หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน - 0 0 - - มีการ
ประชุม
ประชา 
คม

หมู่บ้าน 
จํานวน  
8 ครั้ง 

อบต.วังตะกู ได้รับการ
ยกฐานะเป็น ทต.วังตะกู 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...43...โครงการ - - 17,880,327 19,420,000 5,117,000 3,720,000 3,720,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การจัดทําประมาณ
การในหมวดค่าวัสดุ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
และงบบริหารงาน
อื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และเพื่อ
การบริการสาธารณะ 

30,000 30,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด  

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...1...โครงการ - - 30,000 30,000 0 0 0 - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.3 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 การจัดทําประมาณการใน
หมวดเงินเดือน หมวด
ค่าตอบแทน หมวดค่าใช้
สอย หมวดค่าวัสดุ หมวด
ค่าสาธารณูปโภค หมวด
ค่าครุภัณฑ์ (ยกเวน้การ
จัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง เฉพาะ
ประเภทค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง และหมวด
รายจา่ยอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืน เงิน
ประจําตาํแหน่ง เงินเพิ่ม
ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่า
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นการ
จัดซื้อ)  ค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง รายจา่ยอื่นๆ 
และงบบริหารงานอื่นๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และเพื่อ
การบริการสาธารณะ 

3,000,000 3,000,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด  

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

รวม ...1...โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 0 0 0 - - - 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม ขยะ
มูลฝอย และการ
บริหารจดัการน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภคแบบ
บูรณาการ  

1 . เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สิ่ งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย 
และการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมสามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบัตแิละ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่ได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 
3.เพื่อให้ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การทํางานระหว่างองค์กร 

1 . ส ม า ชิ ก ส ภ า
องค์การบริหารส่วน
ตํ า บ ล วั ง ต ะ กู 
จํานวน 15 คน 
2.คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู 
จํานวน 4 คน 
3.พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล  
วังตะกู จํานวน 26 
คน 
รวมทั้งสิ้น 45 คน 

300,000 - - - - 1.ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเปา้หมายได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ
ในการบรหิารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมลู
ฝอย และการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

2.ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมายมี

ความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องการบริหาร
จัดการสิง่แวดล้อม 

ขยะมูลฝอย และการ
บริหารจดัการน้ําเพื่อ
การอปุโภคบริโภค
อยู่ในระดับดีถึงดี

มาก 

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกบัการบริหาร
จัดการสิง่แวดล้อม ขยะ
มูลฝอย และการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนําความรูท้ี่ได้รับ
ไปปฏิบัติและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้
อย่างถูกต้องต้องเหมาะสม 
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัตงิานเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการ
ทํางานระหวา่งองค์กร 

กอง
สาธารณ
สุขและ
สิ่งแวด 
ล้อม 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 การจัดทําประมาณการใน
หมวดเงินเดือน หมวด
ค่าตอบแทน หมวดค่าใช้
สอย หมวดค่าวัสดุ หมวด
ค่าสาธารณูปโภค หมวด
ค่าครุภัณฑ์ (ยกเวน้การ
จัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง เฉพาะ
ประเภทค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง และหมวด
รายจา่ยอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืน เงิน
ประจําตาํแหน่ง เงินเพิ่ม
ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่า
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นการ
จัดซื้อ)  ค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง รายจา่ยอื่นๆ 
และงบบริหารงานอื่นๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และเพื่อ
การบริการสาธารณะ 

3,000,000 3,000,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด  

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ...2...โครงการ - - 3,300,000 3,000,000 0 0 0 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.5 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 โครงการดัดแปลง
รถยนต์บรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน  
85-2995 นครปฐม 
เป็นรถกระเช้า
อเนกประสงค์ 

เพื่อให้บริการซ่อม
บํารุงไฟฟ้าสาธารณะ 
งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนน (ตัดแต่งกิ่งไม้) 
และงานอื่นๆ 

ดัดแปลงสภาพ
รถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน 
882995 นครปฐม 
เป็นรถกระเช้า
อเนกประสงค์ 

- 500,000 - - - รถยนต์
บรรทุก
ขยะที่

ได้รับการ
ดัดแปลง 

ระบบงานบริการ 
ด้านสาธารณะมี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมอาคารที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต.วังตะกู และ
บริเวณโดยรอบ เช่น 
ถนน ท่อระบายน้ํา ไฟ
ทาง ปรับภูมิทัศน์ 

เพื่อให้อาคารและ
บริเวณโดยรอบมี
ความพร้อมในการใช้
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

ปรับปรุงอาคาร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พื้นที่ที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
ต่อเติม 
หรือปรับ
ภูมิทัศน์ 

อาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
พร้อมในการใช้
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกันสาด
หน้าต่าง ของที่ทําการ 
อบต.วังตะกู 

เพื่อป้องกันน้ําฝนสาด
เข้าในอาคาร
สํานักงาน 

ติดตั้งกันสาด 
จํานวน 17 ชุด 

100,000 - - - - จํานวน 
กันสาดที่
ติดตั้ง 

สามารถป้องกันความ
เสียหายที่เกิดจากน้ําฝน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 การจัดทําประมาณการใน
หมวดเงินเดือน หมวด
ค่าตอบแทน หมวดค่าใช้
สอย หมวดค่าวัสดุ หมวด
ค่าสาธารณูปโภค หมวด
ค่าครุภัณฑ์ (ยกเวน้การ
จัดซื้อ) หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง เฉพาะ
ประเภทค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง และหมวด
รายจา่ยอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดอืน เงิน
ประจําตาํแหน่ง เงินเพิ่ม
ต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่า
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นการ
จัดซื้อ)  ค่าบํารงุรกัษา
และปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง รายจา่ยอื่นๆ 
และงบบริหารงานอื่นๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และ
เพื่อการบริการ
สาธารณะ 

7,000,000 7,000,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด  

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

กองช่าง 

5 การจัดทําประมาณ
การในหมวดค่าใช้สอย 
หมวดค่าวัสดุ และ
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
(ยกเว้นการจัดซื้อ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
(ยกเว้นการจัดซื้อ) 
และงบบริหารงาน
อื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และ
เพื่อการบริการ
สาธารณะ 

1,500,000 1,500,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด 

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 10 
กิโลวัตต์ บริเวณ
อาคารโรงจอดรถ 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 

1. เพื่อดําเนินการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
สําหรับใช้ที่ทําการ 
อบต.วังตะกู 
2. เพื่อเป็นการลดค่า
กระแสไฟฟ้าของที่ทํา
การอบต.วังตะกู 
3. เพื่อให้ อบต. 
วังตะกู เป็นต้นแบบใน
การใช้ระบบการผลิต
ไฟฟ้าโดย ใช้
เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้
หน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนประชาชน
ผู้สนใจได้ศึกษาเป็น
แบบอย่างในด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วย
ระบบแสงอาทิตย์ 
ติดตั้งบนหลังคา
อาคาร โรงจอดรถ 
อบต.วังตะกู ขนาด 
10 กิโลวัตต์ 

498,000 - - - - ปริมาณ 
ไฟฟ้า 

ที่ผลิตได้ 

1. อบต.วังตะกู สามารถ
ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า
ได้ 
2. หน่วยงานต่างๆ
ประชาชน และผู้ที่สนใจ 
สามารถศึกษาเป็น
แบบอย่างในด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน และ
เล็งเห็นความสําคัญ ใน
การใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
3. อบต.วังตะกู มีส่วน
ร่วมในการช่วยลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
บอกที่ตั้งของที่ทําการ 
อบต.วังตะกู ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ป้ายประชาสัมพันธ์
แบบยืน (ชนิดมี
เสาเข็ม) 
OVERHANGING 
ความสูง 6 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง) 
จํานวน 2 ป้าย 
บริเวณริมถนนมาลัย
แมน สองฝั่งถนน 
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 

- 210,000 - - - จํานวน
ป้าย

ประชา 
สัมพันธ์ที่
ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับทราบถึง
ตําแหน่งที่ตั้งของ อบต.
วังตะกู ทําให้สามารถมา
ติดต่อราชการได้สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ทําการ อบต.
วังตะกู 

1. เพื่อใช้สําหรับ
จัดเก็บเอกสารทาง
ราชการ ของกองคลัง 
2. เพื่อใช้จัดเก็บ
ครุภัณฑ์ วัสดุ
สํานักงาน ฯลฯ ของ
กองคลังให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ปรับปรุงอาคารที่ทํา
การ อบต.วังตะกู 
โดยขยายต่อเติม
ห้องกองคลัง กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 9 
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 40.50 ตร.ม. 
อาคารที่ทําการ 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 4 

- 465,000 - - - ขนาด
พื้นที่

อาคารที่
ทําการต่อ

เติม 

1.เอกสารทางราชการมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2.ครุภัณฑ์ วัสดุ
สํานักงาน ฯลฯ ได้รับ
การจัดเก็บให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมห้องน้ํา ห้อง
สุขา ของอาคารโรง
จอดรถ และอาคารที่
ทําการ อบต.วังตะกู 
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อปรับปรุงห้องน้ํา 
ห้องสุขาให้ได้
มาตรฐาน ถูกหลัก
สุขลักษณะ และมี
ความสะดวกในการ
ดูแลรักษาและทํา
ความสะอาด 
2.เพื่อซ่อมแซม
ห้องน้ํา ห้องสุขา หรือ
อุปกรณ์ภายในที่ชํารุด 
ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ํา ห้องสุขา 
ของอาคารโรงจอด
รถ และอาคารที่ทํา
การ อบต.วังตะกู 
หมู่ที่ 4 

- - 200,000 - - จํานวน
ห้องน้ํา และ
ห้องสุขาที่ได้ 

รับการ
ปรับปรุง 

อบต.วังตะกู มีห้องน้ํา 
ห้องสุขาที่ได้มาตรฐาน 
และถูกสุขลักษณะ 
สําหรับรองรับประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ และ
บุคลากรในหน่วยงาน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ บริเวณหน้าที่
ทําการ อบต.วังตะกู 
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อใช้เป็นที่สําหรับ
รองรับยานพาหนะ
ของประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ ให้
ได้รับความปลอดภัย 
2.เพื่อปรับสภาพพื้นที่
หน้าอาคารที่ทําการ 
อบต.วังตะกู ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

โรงจอดรถ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 
14 เมตร จํานวน 2 
หลัง บริเวณหน้าที่
ทําการ อบต.วังตะกู 

- - 420,000 - - จํานวนโรง
จอดรถที่
ก่อสร้าง 

1.ยานพาหนะของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
ปลอดภัย ประชาชน
ได้รับความสะดวก และ 
มีความอุ่นใจ 
2.สภาพพื้นที่หน้าที่ทํา
การ อบต. มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงสูบน้ํา 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํา (ของเดิม) อุปกรณ์
ท่อสูบน้ํา และ
ตู้ควบคุม 

1.เพื่อใช้สําหรับเป็น
สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ํา(ของเดิม) สําหรับ
รดน้ําต้นไม้สนามกีฬา 
สวนสุขภาพ และการ
ฉีดล้างทําความสะอาด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
2.เพื่อใช้สําหรับเป็น
สถานที่เก็บรักษา
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ํา 
(ของเดิม) 

อาคารโรงสูบน้ํา 
ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 4.00 
เมตร พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา 
(ของเดิม) อุปกรณ์
ท่อสูบน้ํา และ
ตู้ควบคุม จํานวน 1 
อาคาร บริเวณสวน
สุขภาพ หมู่ที่ 4 

- - 400,000 - - มีอาคาร
โรงสูบน้ํา 
จํานวน 1 
อาคาร 

1.มีอาคารที่ใช้สําหรับ
เป็นสถานที่ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํา (ของเดิม) สําหรับ
รดน้ําต้นไม้สนามกีฬา 
สวนสุขภาพ และการฉีด
ล้างทําความสะอาด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
2.มีอาคารที่ใช้สําหรับ
เป็นสถานที่เก็บรักษา
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ํา
(ของเดิม) 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกขยะเพื่อใช้เป็น
รถบรรทุก
อเนกประสงค์ 

1.เพื่อปรับปรุง
ครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกขยะเป็น
รถบรรทุก
อเนกประสงค์ 
2.เพื่อใช้ในงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ งาน
รักษาความสะอาด 

รถบรรทุก
อเนกประสงค์ 
จํานวน 1 คัน 

- - 300,000 - - ร้อยละ 
100 ของ
ครุภัณฑ์
รถยนต์
บรรทุก

ขยะที่มิได้
ใช้งานมี
การ

ปรับปรุง
ครุภัณฑ์
เพื่อใช้

ประโยชน์
ภารกิจอื่น 

1.รถยนต์บรรทุกขยะ
ได้รับการปรับปรุง
ครุภัณฑ์เป็นรถบรรทุก
อเนกประสงค์ 
2.มีครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
ภารกิจงานปรับปรุง  
ภูมิทัศน์ รักษาความ
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ...12...โครงการ - - 11,098,000 11,675,000 3,320,000 2,000,000 2,000,000 - - - 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเวที
ประชาคมหมู่บ้าน / 
ตําบล 

1. เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาตําบล 
2. เพื่อรวบรวมปัญหา
และความต้องการ ของ
ประชาชนเพื่อใช้ในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนในตําบล
วังตะกู จํานวน 8 
หมู่บ้าน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม

เวที
ประชาคม 

ได้ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน และนํามา
จัดทําแผน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

2 กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอปัญหา 
และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน 

หมู่บ้านในตําบล 
วังตะกูมีแผนพัฒนา
หมู่บ้านสําหรับใช้
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

แต่ละหมู่บ้านสามารถ
แก้ไขปัญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...2...โครงการ - - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การจัดทําประมาณ
การใน หมวดค่าใช้
สอย  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย  
และงบบริหารงาน
อื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และเพื่อ
การบริการสาธารณะ 

10,000 10,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด  

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

รวม ...1...โครงการ - - 10,000 10,000 0 0 0 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.8 แผนงานการพาณิชย ์

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การจัดทําประมาณ
การในหมวดค่า
สาธารณูปโภค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค (ค่า
ไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ
ผลิตประปา) 

ค่าสาธารณูปโภค  
(ค่าไฟฟ้าที่ใช้ใน
กิจการผลิตประปา) 

1,850,000 1,850,000 - - - ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด 

มีงบประมาณสําหรับค่า
สาธารณูปโภค 

กองคลัง 

รวม ...1...โครงการ - - 1,850,000 1,850,000 0 0 0 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

6.9 แผนงานงบกลาง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การจัดทําประมาณ
การประเภทเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม  
ประเภทสํารองจ่าย 
และประเภทเงิน 
สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นงบสมทบ
กองทุนประกันสังคม 
เงินสํารองจ่าย เงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
และอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด 

ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และเพื่อ
การบริการสาธารณะ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประมาณ 
การ 
งบ

บริหารงาน
ตามที่

กฎหมาย
กําหนด 

อบต. มีงบประมาณ
สําหรับการบริหารงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...1...โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
สําหรบั โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ว (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 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมท่อลอดถนน 
เลียบคลองเจดีย์บูชา 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 
3, 4, 5 ต.วังตะกู 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8  
ต.ทัพหลวง 
เริ่มต้น  13° 51' 
1.04"  เหนือ  100° 
1' 42.43"  ตะวันออก 
สิ้นสุด  13° 51' 
58.28"  เหนือ  100° 
1' 20.36"  ตะวันออก 

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

ถนนผิวจราจร กว้าง 
6 เมตร ยาว 3,700 
เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 22,200 
ตร.ม. พร้อมท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. ขนาด Ø 
1 เมตร จํานวน 7 
ช่วงๆ ละ 12 ท่อน 

11,300,000 11,300,000 11,300,000 11,300,000 11,300,000 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 โครงการขยายสะพาน   
ค.ส.ล. ข้ามคลองเจดีย์
บูชาเชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่ที่ 2 กับ หมู่ที่ 5  
ต.วังตะกู 
13° 50' 58.70"  
เหนือ   100° 1' 
42.58"  ตะวันออก 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

สะพาน ค.ส.ล. 
กว้าง  8  เมตร 
ยาว  15  เมตร 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ความ
กว้าง

สะพาน
ที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 

3 โครงการขยายสะพาน   
ค.ส.ล. ข้ามคลองเจดีย์
บูชาเชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่ที่ 3 ต.วังตะกู กับ 
หมู่ที่ 5 ต.ทัพหลวง 
13° 51' 53.22"  
เหนือ   100° 1' 
17.79"  ตะวันออก 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

สะพาน ค.ส.ล. 
กว้าง  8  เมตร 
ยาว  15  เมตร 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ความ
กว้าง

สะพาน
ที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้าง
สะพาน  ค.ส.ล. 
บริเวณประตูน้ํา 
ท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2  
ต.วังตะกู 
13° 50' 59.51"  
เหนือ   100° 1' 
41.13"  ตะวันออก 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

สะพาน ค.ส.ล. 
กว้าง  8  เมตร 
ยาว  8  เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความ
กว้าง

สะพาน
ที่

ก่อสร้าง 

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

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) 

5 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และงานวางท่อระบาย
น้ํา เริ่มจากศาลา
ประชาวัง จนถึง
บริเวณหน้าอุโบสถวัด
วังตะกู หมู่ที่ 2 

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

ขยายถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้าง 6 
เมตร ยาว 303 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,818 ตาราง
เมตร และงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความ
ยาว 303 เมตร 
จํานวน 31 บ่อ 

1,373,000 1,373,000 1,373,000 1,373,000 1,373,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง
ปรับปรุง 

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

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน จากผิวจราจร
เดิม 5 เมตร เป็น 6 
เมตร ซอยภูศรี หมู่ที่ 
5 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ขยายถนน จากผิว
จราจรเดิม กว้าง 5 
เมตร เป็นผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
795 เมตร หนา 
0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,770 ตร.
ม. 

2,623,000 2,623,000 2,623,000 2,623,000 2,623,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

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) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมท่อลอดถนน 
เลียบคลองเจดีย์บูชา 
(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่  
๓, ๔ ต.วังตะกู 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘  
ต.ทัพหลวง 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ผิวจราจรกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒,๐๑๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๖๐ 
ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. ขนาด Ø 
๑ เมตร จํานวน ๗ 
ช่วงๆ ละ ๑๒ ท่อน 

- ๗,๑๖๐,๐๐๐ ๗,๑๖๐,๐๐๐ ๗,๑๖๐,๐๐๐ ๗,๑๖๐,๐๐๐ ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่ม
บริเวณหน้าที่ดิน  
อ.ประทีบ เลียบถนน
สวนตะไคร้ -  
ม่วงตารศ  ลงคลอง
เจดีย์บูชา หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๓๑๓ เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ ๑๐ เมตร 
จํานวนบ่อพัก ๓๐ บ่อ  

- ๘๑๓,๐๐๐ - - - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

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) 

9 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองเจดีย์
บูชา เชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่ที่ 2 กับ หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

สะพาน ค.ส.ล. ข้าม
คลองเจดีย์บูชา 
(สะพานคนเดิน) กว้าง 
1.5 เมตร ยาว 20 
เมตร เชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 7 

- 600,000 - - - ความ
ยาว

สะพาน
ที่

ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

รวม ...9...โครงการ - - 19,696,๐๐๐ 28,269,000 26,856,000 26,856,000 26,856,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
สําหรบั โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะ  

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1.2 แผนงานการพาณิชย ์

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายท่อเมน
ประปา เริ่มจากระบบ
ประปาผิวดิน อบต. 
วังตะกู ถึงบริเวณบ้าน
นายบุญส่ง ตรีเดชา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถจ่าย
น้ําประปาให้บริการ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขยายท่อเมนประปา 
HDPE.PN ๖ จากเดิม 
ขนาด  Ø  ๑๖๐ ม.ม.  
(๖ นิ้ว) เป็นขนาด  Ø 
๓๑๕ ม.ม. (๑๒ นิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน) ความยาว ๑,๘๐๐ 
เมตร เริ่มจากระบบ
ประปาผิวดิน อบต. 
วังตะกู เลียบถนนมาลัย
แมน ฝั่งตะวันออก เข้า
ซอยถนนเทิดพระเกียรติ 
ม.6 ถึงบริเวณบ้านนาย
บุญส่ง  ตรีเดชา ม.4 

- ๔,๕๕๐,๐๐๐ - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่ขยาย 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

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 โครงการขยายท่อเมน
ประปา เริ่มจากหน้า
เรือนจํากลางจังหวัด
นครปฐม ถึง 
คอสะพาน ตรงข้าม
บริษัท TOT จํากดั 
(ถนนมาลัยแมนฝั่ง
ตะวันตก) 

เพื่อให้สามารถจ่าย
น้ําประปาให้บริการ
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขยายท่อเมนประปา 
HDPE.PN ๖ จากเดิม 
ขนาด  Ø  ๒๒๕ ม.ม. 
(๘ นิ้ว) เป็นขนาด  Ø 
๓๑๕ ม.ม. (๑๒ นิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ร้อน) ความยาว 
๑,๖๐๐ เมตร 

- ๔,๐๒๕,๐๐๐ - - - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่ขยาย 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

รวม ...2...โครงการ - - - 8,575,000 - - - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



                  
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
สําหรบั โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครวัเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทยีม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว  

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 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 โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. เลียบคลองเจดีย์
บูชา 

๑. เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัด
เซาะตลิ่งในคลองเจดีย์
บูชา 
๒. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมตลิ่งให้สวยงาม 
๓. เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เป็นสถานที่
ออกกําลังกาย 

1. เขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
พร้อมทางเท้า เลียบ
คลองเจดีย์บูชา เริ่ม
จากหลังโรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา ถึงสะพาน
ถนนเทิดพระเกียรติ 
(ทั้งสองฝั่งคลอง) หมู่ที่ 
1, 2 ,4, 5 และ หมู่ที่ 
7 ตําบลวังตะกู 
ระยะทาง 4,320 
เมตร (รวมทั้งสองฝั่ง) 
2. เขื่อนกันดินในพื้นที่
จุดเสี่ยงในตําบลวัง
ตะกู 

- 3๕,000,000 3๕,000,000 3๕,000,000 - ความ
ยาว

เขื่อนกัน
ดินที่

ก่อสร้าง 

1.ปัญหาการพังของตลิ่ง
ได้รับการแก้ไข ถนน
เลียบคลองเจดีย์บูชาไม่
เกิดการทรุดตัว 
2.ภูมิทัศน์ริมคลองเจดีย์
บูชาได้รับการดูแลให้มี
ความสวยงาม 
3.ประชาชนใช้เป็น
สถานที่สําหรับออก
กําลังกายทําให้สุขภาพดี 

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 โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดิน ค.ส.ล. 
บริเวณคลองดินทุ่งเผา
เต่า หมู่ที่ 4 
 

1. เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัด
เซาะตลิ่งริมคลองดิน
ทุ่งเผาเต่า 
2. เพื่อป้องกันการ
ทรุดตัวของถนนเลียบ
คลอง 
3. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมตลิ่งให้สวยงาม 

กําแพงกันดิน ค.ส.ล. 
ความยาว 450 เมตร 
บริเวณคลองดินทุ่งเผา
เต่า หมู่ที่ 4 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความ
ยาว

กําแพง
กันดินที่
ก่อสร้าง 

1. ปัญหาการกัดเซาะริม
ตลิ่งได้รับการแก้ไข ถนน
เลียบคลองไม่เกิดการ
ทรุดตัว 
2. ภูมิทัศน์ริมคลอง
ได้รับการดูแลให้มีความ
สวยงาม 

กองช่าง 
 

รวม ...2...โครงการ - - 4,500,000 39,500,000 39,500,000 39,500,000 4,500,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



                  
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
สําหรบั โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครวัเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทยีม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ว  

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
ดินบ่อยืม เลียบคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5 
ซ้าย ฝั่งตะวันออก 
และฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 
8 ตําบลวังตะกู 

ป้องกันการตื้นเขิน
และกําจัดวัชพืชที่ขึ้น
ในลําคลอง 

ขุดลอกคลองดินบ่อยืม 
เลียบคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5 
ซ้าย ระยะทางรวม 
5,500 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความ
ยาว

คลองที่
ได้รับ
การขุด
ลอก 

1.คลองไม่ตื้นเขิน ไม่มี
วัชพืช สามารถระบาย
น้ําได้สะดวก 
2.ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ...1...โครงการ - - 2,๐๐0,000 2,๐๐0,000 2,๐๐0,000 2,๐๐0,000 2,๐๐0,000 - - - 
 

แบบ ผ.02/1 



 
                                                                                         บัญชคีรุภณัฑ์ 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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 

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 
จํานวน 7 หลัง 
- สํานักงานปลัด จํานวน 5 หลัง 
- กองคลัง จํานวน 2 หลัง 

35,000 - 
 

- 
 

- 
 

- สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 
ชุด 

30,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 10 
ตัว 

21,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว – ดํา) จํานวน 
1 เครื่อง 

120,000 - 
 

- 
 

- 
 

- สํานักงาน
ปลัด 

 
5 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สํานักงาน 
ถังน้ําแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร จํานวน 1 ใบ 

15,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่อง 

160,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว 
 

15,000 - - - - 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) 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10 ตัว 15,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง  
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ติดตั้งที่  - โถงหน้าห้อง
ธุรการ จํานวน 1 เครื่อง  
- ชั้น 2 บริเวณหน้าห้องประชุม 
จํานวน 3 เครื่อง 

- 188,000 - - - สํานักงาน
ปลัด 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - 
ชํานาญงาน  / ปฏิบัติการ  
- ชํานาญการ จํานวน 5 ตัว 
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี กันน้ําและ
รอยขีดข่วน พร้อมลิ้นชัก 2 ฝั่ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก  x 
สูง) 150 x 75 x 75 ซ.ม. 

- 24,500 - - - 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) 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เก้าอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ - 
ชํานาญการ จํานวน 5 ตัว 
พนักพิงและที่นั่งหุ้มหนัง
สังเคราะห์ 
ที่วางแขนผลิตจากวัสดุขึ้นรูป 
โครงขาเหล็ก 5 แฉก 
สามารถหมุนได้รอบตัว 
ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting 
ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x 
สูง)  59 x 63 x 100 ซ.ม. 
รองรับน้ําหนักได้ไม่ต่ํากว่า 100 
ก.ก. 

- 16,000 - - - สํานักงาน
ปลัด 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน ๑๐ 
ตู้ (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

- 27,500 
(5 ตู้) 

27,500 
(5 ตู้) 

- - กองคลัง 

13 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - 
ชํานาญงาน  / ปฏิบัติการ  
- ชํานาญการ จํานวน 2 ตัว 
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี กันน้ําและ
รอยขีดข่วน พร้อมลิ้นชัก 2 ฝั่ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก  x 
สูง) 150 x 75 x 75 ซ.ม. 

- 9,800 - - - กองคลัง 

14 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก จํานวน 1 ชุด - - 30,000 - - 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) 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ติดตั้งที่อาคารอเนกประสงค์ 
(พระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์)) 

- - 94,000 - - สํานักงาน
ปลัด 

16 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ติดตั้งที่กองคลัง 

- - 85,800 - - กองคลัง 

17 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน แบบ
มือผลัก 6 ตู้ จํานวน 2 ชุด 

- 105,200 - - - กองคลัง 

18 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี จํานวน 1 
เครื่อง 

5,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

19 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) 
จํานวน 1 เครื่อง 

14,000 - - - - 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) 

20 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) 
จํานวน 21 ชุด  
สําหรับใช้ในโครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
ชนิดไร้สาย เฉพาะชุดภาครับ
สัญญาณ (ลูกข่าย) จํานวน 21 
แห่ง ภายใน หมู่ที่ 1 – 8 

1,440,327 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

21 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเสียงแบบพกพา จํานวน 1 
ชุด 

5,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

22 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง 

33,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

23 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้ทําน้ําร้อน น้ําเย็น แบบตั้งพื้น 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - 8,000 - - สํานักงาน
ปลัด 

24 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง 
- สํานักงานปลัด จํานวน 2 เครื่อง 
- กองคลัง จํานวน 1 เครื่อง 

48,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 3 เครื่อง 
- สํานักงานปลัด จํานวน 2 เครื่อง 
- กองคลัง จํานวน 1 เครื่อง 

8,400 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง (สํานักงานปลัด) 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง (กองคลัง) 

20,300 - 
 

- 
 

- 
 

- สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

27 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 2 (33 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง 

15,000 - - - - กองคลัง 

28 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

- 32,000 - - - สํานักงาน
ปลัด 

29 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 7,900 - - - 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) 

30 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 
ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 66,000 - - - กองคลัง 

31 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 
1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 17,000 - - - กองคลัง 

32 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด  1 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- 5,900 - - - กองคลัง 

33 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 700 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- - 1,400 
 

- - 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) 

34 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถกู้ชีพ – กู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ฟื้น
คืนชีพ จํานวน 1 คัน 

1,000,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

35 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

วิทยุสื่อสาร ชนิดประจําที่ ขนาด 
40 วัตต์  จํานวน 1 เครื่อง 
วิทยุสื่อสาร ขนาด 5 วัตต์ จํานวน 
2 เครื่อง 

54,000 24,000 24,000 - - สํานักงาน
ปลัด 

36 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ถังเคมีดับเพลิง พร้อมน้ํายา
ดับเพลิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงาน
ปลัด 

37 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

สายยางดับเพลิง  
1. ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ยาว 30 
เมตร จํานวน 2 เส้น 
2. ขนาด 2 นิ้วครึ่ง ยาว 20 
เมตร จํานวน 2 เส้น 

24,000 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

38 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิง จํานวน 3 ชุด 
ประกอบด้วย 1. เสื้อ - กางเกง   
2. หมวก  3. ถุงมือ  4. รองเท้า   
5. ฮู้ดผ้า 

40,500 - - - - สํานักงาน
ปลัด 

39 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องตัดถ่างพร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด 

- 600,000 - - - 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) 

40 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 
ขนาดความสูงไม่ต่ํากว่า ๑๘๐ ซม. 
จํานวน 4 หลัง และตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจก ขนาดความสูงไม่ต่ํา
กว่า ๗๕ ซม. จํานวน ๔ หลัง 

๓๘,000 - 
 

- 
 

- 
 

- กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

41 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะและเก้าอี้นั่งสําหรับครู จํานวน 
๕ ชุด 

๒๕,000 - - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

42 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ถังเก็บน้ําสํารองและปั๊มน้ํา 
จํานวน ๒ ชุด (ศพด. ม.๒ และ 
ศพด. ม.๔) 
 

๔๐,๐๐๐ - - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ที่วางหนังสือพิมพ์ จํานวน ๒ ชุด 
และชั้นวางหนังสอืนิทาน จํานวน 
๑๐ ชุด 

๕,๕๐๐ - - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

44 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด ๙,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

- กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

45 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะอนุบาลหน้าฟอเมก้าขาว 
พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จํานวน 15 ชุด 

- 40,500 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ชั้นวางโทรทัศน์ จํานวน 1 ชั้น 10,000 - - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

47 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
ตัว 

- 7,000 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

48 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

พัดลมระบายอากาศ จํานวน 1 
ตัว 

- 2,000 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

49 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เก้าอี้ผู้มาติดต่อ แถว 4 ที่นั่ง 
จํานวน 4 ชุด 

- 27,200 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

50 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ชั้นวางรองเท้า จํานวน 5 ชั้น 5,000 - - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

51 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะสแตนเลส จํานวน 4 ตัว - 32,000 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ชั้นอเนกประสงค์ 6 ช่อง ด้านหลัง
ทึบ ขนาดไม่ต่ํากว่า 80 x 30 x 
90 เซนติเมตรจํานวน 10 ชุด  
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 

- 7,000 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

53 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เครื่องเล่นสนามกลางแจง้ จํานวน 
1 ชุด 

600,000 - 
 

- 
 

- 
 

- กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

54 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

ชุดโต๊ะนักเรียนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
๑๐ ตัว และเก้าอี้ จํานวน ๖๐ ตัว 

๒๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

- กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
55 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

การศึกษา 
โต๊ะอนุบาลหน้าขาว พร้อมม้านั่ง
ยาว 2 ตัว จํานวน 10 ชุด 
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 
และ ม.4 ศูนย์ฯ ละ 5 ชุด 

- 30,000 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

56 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 

- - 94,000 - - กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน ๑ 
เครื่อง ขนาด ๔๐ นิ้ว 
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

๑๗,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

- กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

58 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเล่นดีวีดี จํานวน ๑ เครื่อง ๓,๐๐๐ - 
 

- 
 

- 
 

- กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

59 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องช่วยสอน / เครื่องเสียง
พกพา จํานวน 2 ชุด 

5,000 - - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

60 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
จํานวน 2 ชุด 

- 10,000 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

61 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย์ 

ตู้ยาสามัญประจําบ้าน จํานวน 1 
ตู้ 

1,000 - - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

62 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 ชุดเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 ตัว 

31,200 - - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 
และ ม.4 ศูนย์ฯ ละ 1 เครื่อง 

- 32,000 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

64 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน ๒ เครื่อง (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 
และ ม.4 ศูนย์ฯ ละ 1 เครื่อง 

- 8,600 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

65 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชุดโต๊ะม้าหิน จํานวน 4 ชุด 
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
โต๊ะม้าหิน จํานวน 1 ตัว เก้าอี้ม้า
หิน จํานวน 4 ตัว 
ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ม.2 และ ม.4 ศูนย์ฯ ละ 2 ชุด 

- 14,000 - - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่นสนามกลางแจง้  
ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.4  
จํานวน 1 ชุด  (ปี 62) 
ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2  
จํานวน ๒ ชุด  (ปี 63) 

- 600,000 170,000 - - กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

67 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถส่วนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ล
แค็บ จํานวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- ๘๑๔,๐๐๐ - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

68 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- 17,600 - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

69 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

- 19,000 - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น ขนาด 7 
คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - 9,400 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

71 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน  
จํานวน 2 หลัง 

11,000 - - - - กองช่าง 

72 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 2 ตัว ตัวละ 1,500 บาท 
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
จํานวน 2 ตัว ตัวละ 1,200 บาท 

5,400 - - - - กองช่าง 

73 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 4 ตู้ (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  ใช้งานที่ห้อง
เก็บของ กองช่าง จํานวน 3 ตู้ , 
ระบบประปาผิวดิน อบต.วังตะกู 
จํานวน 1 ตู้ 

- 22,000 - - - กองช่าง 

74 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 
ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 
2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน 1 คัน 

722,000 - - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
จํานวน 2 คัน คันละ 51,000 
บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มี.ค. 2560) 

102,000 - - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

76 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถส่วนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1 
คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- 715,000 - - - กองช่าง 

77 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถส่วนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1 
คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

- - 715,000 - - กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน  
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1. เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  
ชนิด 6 ล้อ 
2 .ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 
3. ตอนท้ายติดตั้งเครนพับระบบไฮดรอลิกพร้อม 
กระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
4. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 

- - 2,600,000 - - กองช่าง 

79 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

ปั้มสูบน้ําหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส  
พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม (พร้อมติดตั้ง) 
ปี 2562 
ขนาด 15 แรง ให้น้ํา 120 ลบ.ม./ชม. ความสูง 20 
เมตร  จํานวน 2 เครื่อง  (ชุดละ 80,000 บาท) 
ปี 2563 
ขนาด 40 แรง ให้น้ํา 150 ลบ.ม./ชม. ความสูง 35 
เมตร  จํานวน 1 เครื่อง  (ชุดละ 120,000 บาท) 
ขนาด 50 แรง ให้น้ํา 200 ลบ.ม./ชม. ความสูง 35 
เมตร  จํานวน 1 เครื่อง  (ชุดละ 140,000 บาท) 
ปี 2564 
ขนาด 40 แรง ให้น้ํา 150 ลบ.ม./ชม. ความสูง 35 
เมตร  จํานวน 1 เครื่อง  (ชุดละ 120,000 บาท) 
ขนาด 50 แรง ให้น้ํา 200 ลบ.ม./ชม. ความสูง 35 
เมตร  จํานวน 1 เครื่อง  (ชุดละ 140,000 บาท) 

- 160,000 260,000 260,000 - กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

ปั้มแช่ (ปั้มจุ่ม) ดูดโคลน 
ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว 220 V 
จํานวน 2 เครื่อง  

28,000 - - - - กองช่าง 

81 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เรือกําจัดผักตบชวา 
จํานวน 1 ลํา 

- 200,000 - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

82 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง จํานวน 2 ตัว 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
มี.ค. 2560 

19,000 - - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

83 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 29.5 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
มี.ค. 2560 

17,600 - - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

84 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํารวจ 

ไม้สตาฟฟ์ แบบอลูมิเนียม จํานวน 
1 อัน 

3,000 - - - - กองช่าง 

85 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํารวจ 

ขาตั้งกล้องสํารวจ แบบอลูมิเนียม 
จํานวน 1 อัน 

1,500 - - - - กองช่าง 

86 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 1 เครื่อง 

2,800 - - - - กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 1. เครื่องสูบจ่ายสารเคมีน้ําประปา 
ขนาด 40 - 220 ลิตร/ ชั่วโมง จํานวน 
3 เครื่อง 
2. ครุภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในระบบการผลิต
น้ําประปาผิวดิน เช่น มาตรวัดน้ํา ฯลฯ 

129,000 - - - - กองช่าง 

88 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ปั้มโดสพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส  
ขนาด 40 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง 

70,000 - - - - กองช่าง 

89 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ปั้มซัมเมอร์ส 3 แรง 3 เฟส ขนาด  
2 นิ้ว พร้อมตู้ควบคุม จํานวน 1 ชุด 

- 60,000 - - - กองช่าง 

90 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ปั้มโดสพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 
ปี 2561  
ขนาด 120 ลิตร / ชั่วโมง  จํานวน  1  
เครื่อง  (เครื่องละ 44,000 บาท) 
ปี 2562 
ขนาด 40 ลิตร / ชั่วโมง  จํานวน  1  
เครื่อง  (เครื่องละ 35,000 บาท) 
ขนาด 120 ลิตร / ชั่วโมง  จํานวน  2  
เครื่อง  (เครื่องละ 44,000 บาท) 
ขนาด 220 ลิตร / ชั่วโมง  จํานวน  1  
เครื่อง  (เครื่องละ 50,000 บาท) 

44,000 173,000 - - - กองช่าง 

รวม 5,313,527 4,164,700 4,169,100 310,000 50,000  
 

แบบ ผ.03 



ส่วนที่ 4 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ดังน้ัน คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจึงได้มีการ
ประชุมเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น เพ่ือให้การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
เพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อันจะนําไปสู่การจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 

ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน และจะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สําหรับแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 



(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยได้กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังน้ี 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  



(11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
3.1 ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสว่นร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –

(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ 
3.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
3.4 วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
3.5 ผลกระทบ (Impact) 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การประเมินผลเชิงปริมาณ 

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพฒันา 

โครงการ / กจิกรรม 
ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 (พ.ศ. 2561) 

โครงการทีด่าํเนินการ 
ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  

(พ.ศ. 2561) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1 ด้านการบริการสาธารณะ ๕๒ ๕๗,๐๙๕,๐๐๐ ๒๐ ๑๓,๘๔๐,๓๒๐ 8.51 
2 ด้านเศรษฐกิจ ๘ ๓๕๕,๐๐๐ ๑ ๔๙,๗๒๗ 0.43 

3 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๗ ๑๖,๖๕๘,๐๐๐ ๒ ๑๔๒,๑๒๘ 0.85 

4 ด้านสังคมและสาธารณสุข ๔๖ ๑๐,๘๑๒,๕๐๐ ๗ ๗,๙๒๓,๑๒๑ 2.98 

5 
ด้ านการ ศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๕๖ ๗,๓๙๕,๗๙๕ ๑๑ ๓,๙๔๕,๖๕๒.๙๒ 4.68 

6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี ๕๖ ๕๑,๔๑๓,๓๒๗ ๑๓ ๒๓,๐๗๒,๔๗๓.๓๑ 5.53 
 รวม ๒๓๕ ๑๔๓,๗๒๙,๖๒๒ ๕๔ ๔๘,๙๗๓,๔๒๒.๒๓ 22.98 

 
 การประเมินผลเชิงคุณภาพ 

จากการสํารวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลได้ดังน้ี 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๑๑.๒๕ ๘๖.๒๕ ๒.๕๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๑๐.๐๐ ๘๑.๒๕ ๘.๗๕ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๕๐ ๘๕.๐๐ ๗.๕๐ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๕๐ ๗๘.๗๕ ๑๓.๗๕ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๓.๗๕ ๘๓.๗๕ ๑๒.๕๐ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๑๐.๐๐ ๘๑.๒๕ ๘.๗๕ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
     ในท้องถิ่น 

๘.๗๕ ๗๑.๒๕ ๒๐.๐๐ 

๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕.๐๐ ๗๘.๗๕ ๑๖.๒๕ 
๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๑.๒๕ ๘๐.๐๐ ๑๘.๗๕ 



ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๖.๒๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๒๕ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๑๙ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๐๘ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๕.๙๑ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๑๙ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๐๖ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๓๑ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๕.๘๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๕.๘๙ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๕.๘๕ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๕.๘๕ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๕.๗๔ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๐๑ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๕.๘๘ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๕.๙๑ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๖.๒๐ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๒๘ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๒๙ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๓๑ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๐๙ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๒๘ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๑๘ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๒๘ 

 



ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๖ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๑ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๓ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๔๓ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๑๓ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๔๕ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๒๙ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๔ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๖.๕๘ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๕๕ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๕ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๕๐ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๒๖ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๕๘ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๓๔ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๖ 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ๖.๕๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๔ 
๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๕๐ 
๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๔๐ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๑๙ 
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๖.๔๐ 
๗)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๒๙ 
๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๘ 

 
 



4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน  
2. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น อาจทําให้ประชาชนเกิด

ความเบ่ือหน่ายและไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคม 
3. ปัญหาและความต้องการอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจํากัดของกฎหมาย 

ระเบียบ ที่ทําได้ยากและบางเรื่องอาจไม่สามารถดําเนินการได้ 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

  1. ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการมาใช้ในการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

 2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาจังหวัดมาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนให้มีความสอดคล้องกัน   

3. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องพิจารณาถึงงบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาบรรจุโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ันจึงต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ เพ่ือจะได้พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีมีความสําคัญเร่งด่วนมาดําเนินการก่อน 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ัง
งบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่และภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ   

5. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดทําโครงการให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา เพ่ือให้
สามารถนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดําเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ที่ ต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณน้ันๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ดําเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนา เพ่ือให้ความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการพัฒนา มีดังน้ี 

๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในตําบลได้รับการพัฒนา ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดีสามารถใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว มีการวางท่อระบายนํ้าเลียบถนนสาธารณประโยชน์เพ่ือป้องกันปัญหาน้ําท่วม 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ระบบประปาผิวดินได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้
บริการนํ้าประปาที่สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการ 

๒. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนในตําบล ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ให้มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 



๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน  

๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

5. ระบบการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีลักษณะแบบบูรณาการ ทําให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง เด็กในตําบลได้รับการศึกษาตามเกณฑ์  

6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม ได้รับการ
ตระหนักถึงคุณค่า ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู อย่างต่อเน่ือง ย่ังยืน และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืน 

๗. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลในองค์กร เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
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