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

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ สําหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๒ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๔   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓  

   

 

            (นายมานพ   เป่ียมคลา้) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 1 
 

บันทกึหลกัการและเหตุผล 

หลักการ 

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

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

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

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



เหตุผล 

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

คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการ / กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ยังไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน และรายละเอียดของโครงการบางโครงการต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
ดําเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกูสามารถปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือให้สามารถ
นําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ต่อไป 

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



 

 

ส่วนที่ 2 
บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

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

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

12 
3 

 
 

4,379,000 
487,000 

 
 

20 
1 

 
 

6,493,000 
160,000 

 
 

32 
4 

 
 

10,872,000 
647,000 

รวม 0 0 0 0 0 0 15 4,866,000 21 6,653,000 36 11,519,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

70,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

3 

 
 

170,000 
รวม 0 0 0 0 1 70,000 1 50,000 1 50,000 3 170,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

432,000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

432,000 
รวม 0 0 0 0 0 0 1 432,000 0 0 1 432,000 

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 1 70,000 17 5,348,000 22 6,703,000 40 12,121,000 
 

แบบ ผ.01 



ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis) และ  
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

        2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะ  

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  บริเวณ
เลียบคลองเจดีย์บูชา 
ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ช่วงที่ 1  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 110 เมตร (ฝั่ง
ตะวันออก) ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 เมตร ยาว 85 เมตร 
(ฝั่งตะวันตก) ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
975  ตร.ม. เริ่มจากทาง
แยกถนนม่วงตารศ - สวน
ตะไคร้  ฝั่งตะวันออก ถึง
แยกซอยแสงส่องฟ้า - ฝั่ง
ตะวันตก ถึงบริเวณหน้า
ที่ดินนางสาวชุติมา ยิ้มใจดี 

- - - 497,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยจิตตเชยกุล  
หมู่ที่ 2 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 82 เมตร  ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
328  ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 82 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 8 บ่อ 

- - - - 298,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยข้างบ้านนาย
นที ช่อฉาย หมู่ที่ 2 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 35 เมตร  ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
175  ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 35 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 3 บ่อ 

- - - 94,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย  
คุณธงชัย เล็กแดงอยู่  
หมู่ที่ 2 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 35 เมตร  
ผิวจราจรคอนกรีต
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 105 ตร.ม. 
พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.         
Ø 0.40 เมตร ยาว 
35 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 
10 เมตร มีบ่อพัก
จํานวน 3 บ่อ รางวี
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

- - - - 124,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอย 
บ้านเทิดไท หมู่ที่ 2 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 40 เมตร  
ผิวจราจรคอนกรีต
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.     
Ø 0.40 เมตร ยาว 
40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 
10 เมตร มีบ่อพัก
จํานวน 4 บ่อ รางวี
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

- - - - 194,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
งานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอย  ข้างบ้าน
คุณสนิท  สามเพชร
เจริญ หมู่ที่ 2 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 65 เมตร  ผิวจราจร
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 260 ตร.ม. 
พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 65 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 
เมตร มีบ่อพักจํานวน 6 
บ่อ รางวีระบายน้ํา ค.ส.ล. 

- - - - 273,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อม
งานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยเฮ้าส์เจริญ
โภชนา หมู่ที่ 2 
 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 90 เมตร  ผิวจราจร
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 450 ตร.ม. 
พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 
เมตร มีบ่อพักจํานวน 9 
บ่อ, รางวีระบายน้ํา      
ค.ส.ล. และท่อลอดถนน 
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
จํานวน  2 ช่วง พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. จํานวน 2 บ่อ 

- - - 452,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บริเวณ 
ซอยบ้าน นายปัญญา  
ใจสงเคราะห์ หมู่ที่ 
3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว  
245 เมตร  ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
980 ตร.ม. เริ่มจากแยก
คลองชลประทาน 9 ขวา 
- 5 ซ้าย ฝั่งตะวันออก ถึง
บริเวณหน้าที่ดิน นาย
ปัญญา  ใจสงเคราะห์ หมู่
ที่ 3 

- - - 499,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยบ้าน
นายหมก  อยู่ญาติ
มาก หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว  
230 เมตร  ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
920 ตร.ม. เริ่มจากแยก
ทางเข้าบ้านนายหมก อยู่
ญาติมาก ถึงบริเวณหน้า
ที่ดินนายศิลา สายจันทร์ 

- - - - 469,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยบ่อด่าน หมู่ที่ 
3 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
58 เมตร ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
232 ตร.ม. พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 75 
เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 
10 เมตร จํานวน 7 บ่อ 
และท่อลอดถนน ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร จํานวน 
3 ช่วงๆ ละ 4 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
จํานวน 3 บ่อ 

- - - - 257,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยแสง
ประเสริฐ 2 หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 56 เมตร  
ผิวจราจรคอนกรีต หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
224 ตร.ม. 

- - - - 145,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
ซอยนาคราช หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
255 เมตร  ผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,275   
ตร.ม. 

- - - - 497,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

13 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยอุ่นหมั่นกิจ หมู่ที่ 
4  

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว  195 เมตร  ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
975  ตร.ม. เริ่ม
บริเวณข้างบา้นนาย
ประยงค์ อุ่นหมั่นกิจ 
ถึงสุดเขต หมู่ที่ 4 

- - - 497,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

14 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง ซอยหลังร้าน
ขนมเจดีย์ทอง หมู่ที่ 
4, 5 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนดินลูกรัง กว้าง 6 
เมตร ยาว 500 เมตร 
ผิวจราจรดินลูกรัง 
หนา 0.35 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,000 ตร.
ม. 

- - - - 499,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยข้าง
บ้าน ผช.วันชัย ช่าง
เกวียน หมู่ที่ 5 

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

ถนนดินลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 175 เมตร 
ผิวจราจรดินลูกรัง 
หนา 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 700 ตร.ม. 
พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
0.40 เมตร ยาว 
175 เมตร มีบ่อพัก
ทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 17 บ่อ 

- - - - 490,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

16 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยหมู่บ้านมั่นคง 
หมู่ที่ 6 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 6 เมตร 
ยาว 49 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัทล์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
294 ตร.ม. พร้อม 
งานวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 49 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 4 บ่อ 

- - - - 228,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
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 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยเมียวนวม หมู่
ที่ 6 

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

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 143 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัทล์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
572 ตร.ม. พร้อม 
งานวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 143 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 14 บ่อ และ
ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 
0.40 เมตร จํานวน  
2 ช่วง พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล. จํานวน 2 บ่อ 

- - - - 499,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมงานวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยสุข
สบาย หมู่ที่ 6 

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

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
122 เมตร  ผิวจราจร
คอนกรีต หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
427 ตร.ม. พร้อม 
งานวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร 
ยาว 46 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุก
ระยะ 10 เมตร มีบ่อ
พักจํานวน 4 บ่อ 

- - - - 351,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

19 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน ซอยอู่ไมค์  หมู่ที่ 
6 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 313 เมตร  ผิว
จราจรดิน (ถมสูงเฉลี่ย 
1.20 เมตร) หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,878 ตร.ม. 

- - - - 495,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

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

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

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

- - - - 265,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยแซ่อุ่น 2 
หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 30 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 120 ตร.ม. 

- - - - 78,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยจันระมาด 
หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 70 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 210 ตร.ม. 

- - - - 136,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overley) 
ซอยบ้านเฮียเลี้ยง หมู่
ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

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

- - - 408,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
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 
ซอยหมู่บ้านรุ่งเรือง 
หมู่ที่ 8  

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 195 เมตร     
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
975 ตร.ม. เริ่มต่อ
จากถนน ค.ส.ล. เดิม 
ซอยรุ่งเรือง 

- - - 497,000 - ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 5 เมตร 
ยาว 195 เมตร     
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
975 ตร.ม. 

- - - - 497,000 ความ
ยาวถนน

ที่
ก่อสร้าง 

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

กองช่าง 

26 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ศูนย์สาธิตฯ (ที่กดน้ํา 
ม.2) ลงสู่คลองเจดีย์
บูชา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
33 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 3 บ่อ 

- - - 99,000 - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ริมถนน
บ่อด่าน ฝั่งตะวันออก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
180 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 18 บ่อ เริ่ม
จากคลองบ่อด่าน  ถึง
บริเวณที่ดินคุณเว้ง  
ช่อฉาย หมู่ที่ 3 

- - - 494,000 - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

28 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยบ่อ
ทราย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
180 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 18 บ่อ เริ่ม
จากบ้านยายเบี้ยว เข้า
ซอยบ่อทราย ถึงบ้าน
นายสุวัตร หงษ์ทอง 

- - - - 494,000 ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

29 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ข้างสนามกีฬาหน้า 
อบต.วังตะกู (ป้อม
ตํารวจ) ถึงท่อระบาย
น้ําเดิม หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร ยาว 
184 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 18 บ่อ 

- - - 294,000 - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ซอยภูศรี 
ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5, 
6 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ 

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร ยาว 
180 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร 
จํานวน 18 บ่อ เริ่ม
จากท่อระบายน้ําเดิม
เลียบถนนซอยภูศรี  
ถึงบริเวณที่ดินคุณ   
ม่งเส็ง  ถิระโสภี 

- - - 494,000 - ความ
ยาวท่อ
ระบาย
น้ําที่

ก่อสร้าง 

ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
น้ําท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 

31 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทํา
ให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา 
 

1) โคมไฟส่องสว่าง 
บริเวณหน้า อบต.   
วังตะกู หมู่ที่ 4 
จํานวน 9 ต้น 
ระยะทาง 210 เมตร  
2) โคมไฟส่องสว่าง 
ตั้งแต่สะพาน
เทิดพระเกียรติ ถึง
สะพานท่าขี้เหล็ก   
หมู่ที่ 4, 5 จํานวน 
34 ต้น ระยะทาง 
990 เมตร  

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

54,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

204,000 

จํานวน
โคมไฟ
ส่อง

สว่างที่
ติดตั้ง 

ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม ...31...โครงการ - - - - - 4,379,000 6,493,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจรญิ สร้างความสุขใหก้ับประชาชนในทกุระดับ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการบรกิารสาธารณะ  

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1.๒ แผนงานการพาณิชย ์

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อเมน
ประปา เริ่มจากท่อ
เมนประปาเดิม 
บริเวณข้างสะพาน
เทิดพระเกียรติ  ถึง
บริเวณหน้าที่ดิน 
ร.ต.ท.สิทธินนท์ ปฐม
มีโชค หมู่ที่ 4, 5 

เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชน
ในเขตพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ท่อเมนประปา 
HDPE.PN 10 ขนาด Ø 
63 ม.ม. (2 นิ้ว) ความ
ยาว  490 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ (เชื่อมด้วย
เครื่องเชื่อมความร้อน) 

- - - 147,000 - ความ
ยาวท่อ
เมน

ประปา
ที่วาง 

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรั้วตา
ข่ายสําเร็จรูป ใน
ระบบประปาผิวดิน 
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้แสดงขอบเขต
และป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่ให้สูญ
หาย / ได้รับความ
เสียหาย 

รั้วตาข่ายสําเร็จรูป (ฐาน 
ค.ส.ล.) สูง 1.80 เมตร  
ช่วงที่ 1 บริเวณแนวเขต
ที่ดินด้านทิศตะวันตก 
ยาว 140 เมตร  
ช่วงที่ 2 บริเวณแนวเขต
ที่ดินด้านทิศตะวันออก 
ยาว 160 เมตร 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

140,000 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

160,000 

ความ
ยาวรั้วที่
ก่อสร้าง 

ระบบประปาผิวดินมีรั้ว
แสดงขอบเขต และ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับความ
ปลอดภัย 

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 โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์มาตรวัดน้ํา 

เพื่อซ่อมแซมมาตรวัด
น้ําให้อยู่ในสภาพดี 
สามารถใช้ตรวจสอบ
ปริมาตรน้ําดิบจาก
ชลประทาน ที่นํามาใช้
ในการผลิตน้ําประปา
ผิวดินได้ 

ซ่อมแซมมาตรวัดน้ํา 
วัดท่อขนาด 0.80 
เมตร (Ultrasonic 
flow meter)  ยี่ห้อ 
Ultraflux จํานวน 1 
เครื่อง 

- - - 200,000 - มาตร 
วัดน้ําที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

สามารถตรวจสอบ
ปริมาตรน้ําดิบที่นํามาใช้
ในการผลิตน้ําประปาผิว
ดิน 

กองช่าง 

รวม ...3...โครงการ - - - - - 487,000 160,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู

 

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

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม  
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
 4.1 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. โครงการตรวจคัด
กรองโรคตาเพื่อ
สุขภาพของ
ประชาชน  

 

๑.เพื่อให้กลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองความผิดปกติดา้น
การมองเห็น   
2.เพื่อให้กลุ่มเปา้หมายที่ไดร้ับ
การคัดกรองแลว้พบความ
ผิดปกติดา้นการมองเห็น ได้รับ
การส่งตวัเพื่อรกัษาตามระบบ 
3. เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับ
การคัดกรองแลว้พบว่ามีปญัหา
ทางสายตา ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
เกี่ยวกับต้อกระจก ได้รับการ
สนับสนุนแว่นตาเพื่อช่วยในการ
มองเห็น 
4. เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรูใ้นการดแูลสุขภาพสายตา 
การใช้สายตาอย่างถูกวธิ ี

- ประชากร 
อายุ 40 ปีขึ้น
ไป 
- ประชากรกลุม่
เสี่ยงที่มีโรค
เรื้อรัง 
- อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน 
 

- - 70,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 70 
ของกลุม่ 
เป้าหมายไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
โรคตา 
2 .  ร้ อยละ  90 
ของผู้ ที่มีสายตา
ผิดปกติจากการ
ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
ได้รับการรักษา
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 

1.กลุ่มเปา้หมายทีต่รวจ
พบโรคทางตาได้รบัการ
รักษาอย่างทันท่วงที 
2.กลุ่มเปา้หมายทีม่ี
ความผิดปกติทาง
สายตาได้รบัแว่นสายตา 
เพื่อแก้ปญัหาด้านการ
มองเห็นสามารถ
ประกอบอาชีพและใช้
ชีวิตประจาํวันอย่างมี
ความสุข 
3.กลุ่มเปา้หมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถใช้
ชีวิตประจาํวันไดอ้ย่างมี
ความสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ...1...โครงการ - - - - 70,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

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

 

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

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 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 โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย 
เฉพาะชุดภาครับ
สัญญาณ (ลูกข่าย)  

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและข้อมูล
ต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ชุดภาครับ
สัญญาณ (ลูกข่าย) 
จํานวน 6 ชุด 
- หมู่ที่ 1 จํานวน 
1 แห่ง 
- หมู่ที่ 6 จํานวน 
1 แห่ง 
- หมู่ที่ 8 จํานวน 
4 แห่ง 

- - - 432,000 - จํานวนชุด
ภาครับ

สัญญาณที่
ติดตั้ง 

ประชาชนสามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 

สํานักงาน
ปลัด 

รวม ...1...โครงการ - - - - - 432,000 - - - - 
 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 



โครงการที่เปลี่ยนแปลง 
 

รายละเอียดโครงการเดิม 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการปรังปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่
ที่ 4 
หน้า 169 

เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัด
กิจกรรมในร่มให้กับ
เด็กและลดความ
รุนแรงของอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

จัดซื้อแผ่นพื้นยางพารา
รูปจิ๊กซอร์ หนา 7 
มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง 
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
154 ตร.ม. ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 
และ หมู่ที่ 4 

- - 480,000 - - พื้นที่ 
แผ่นพื้น
ยางพารา 
ที่ติดตั้ง 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่การจัดกิจกรรม
ในร่มให้กับเด็ก 
2.อุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นมีความรุนแรง
ลดลง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการทีเ่ปลี่ยนแปลง 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลวังตะก ู
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการปรังปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่
ที่ 4 

เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัด
กิจกรรมในร่มให้กับ
เด็กและลดความ
รุนแรงของอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

จัดซื้อแผ่นพื้นยางพารา
รูปจิ๊กซอร์ หนา 7 
มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง 
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
154 ตร.ม. พร้อมรั้ว
เหล็ก สูงไม่น้อยกว่า  
80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 
22.80 เมตร  
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 

- - 480,000 - - พื้นที่ 
แผ่นพื้น
ยางพารา 
ที่ติดตั้ง 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่การจัดกิจกรรม
ในร่มให้กับเด็ก 
2.อุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นมีความรุนแรง
ลดลง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

 
เหตุผลความจําเป็น 1. เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เพื่อให้รายละเอียดมีความถูกต้อง ครอบคลุม และตรงตามความต้องการ 
  2. เพื่อให้สามารถนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทํางบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย ป้องกัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
                                                                                         บัญชคีรุภณัฑ์ 

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

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 3 
เครื่องๆ ละ 47,000 บาท   
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
ติดตั้งที่อาคารอเนกประสงค์ 
(พระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์)) 

- - - 141,000 - สํานักงาน
ปลัด 

2 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ปั้มดูดน้ําลึก Submerse 2 นิ้ว 2 
HP  8 ใบ 220 V    
ปี 2563  จํานวน ๑ เครื่อง 
ปี 2564  จํานวน 1 เครื่อง 

- - 22,600 22,600 - กองช่าง 

รวม - - 22,600 163,600 -  

 
 

แบบ ผ.03 
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