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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบญัตติ
เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นํามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับ องค์การบริหารส่วนตําบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ให้ จั ด ทํ า หรื อ ทบทวนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคม ก่ อ น
ปีงบประมาณถัดไป
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
ก่อนปีงบประมาณถัดไป
ให้นายอํ าเภอมีอํ านาจขยายเวลาการจัดทํ าหรือ ทบทวนแผนพั ฒนาท้อ งถิ่นขององค์ก าร
บริหารส่วนตําบล
นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ในกรณีของเทศบาลตําบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอก็ได้
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
หนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0023.๓/ว๙๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 256๔ เรื่อง
แนวทางการจัดทําประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทําและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เหตุผล
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทํ า แผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น ขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กํา หนดให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
ดํา เนิน การจัด ทํา หรือ ทบทวนแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
โดยองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลวัง ตะกูไ ด้มีก ารประกาศใช้แ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
แล้ว นั้น
ขณะนี ้อ ยู ่ใ นห้ว งเวลาของการจัด ทํ า หรือ ทบทวนแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น (พ.ศ. 2566 –
2570) โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
จึง ได้นํา ข้อ มูล จากแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ฉบับ ปัจ จุบัน มาทบทวนและปรับ ใช้ใ นการจัด ทํ า ร่า งแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยพิจารณาให้มีค วามสอดคล้อ งกับยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยคํานึงถึงปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเป็น หลัก เพื่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลวัง ตะกูม ีแ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ที่ส ามารถใช้เ ป็น
แนวทางในการปฏิบัติภารกิจและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยสอดคล้องกับ
สภาพปัญ หา สถานการณ์ในปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้สามารถนํา
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
.................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูให้ความ
เห็นชอบแล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๔
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สําหรับ
ใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
กําหนดไว้ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ (๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศอนุมัติใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมานพ เปี่ยมคล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
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ส่วนที่ 1
สภาพทัทั่วไปและข้ข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้้านกายภาพพ
1.1 ทีต่ ั้งของหมู
ข
บ่ า้ น
ตามประวัวัติหลักฐานเดิิมเรียกว่า ตําาบล “บางตะกู” ต่อมาเปลีลี่ยนเป็น “วังตตะกู” คําว่า “วัง” มาจากก
บริเวณ
ณหน้าวัดเป็นลําน้ําและบริเวณนั้นเป็นส่ววนน้ําไหลวน โบราณเรียกวว่า “วังน้ํา” ปประกอบกับบริริเวณแถบนั้น
มีต้นตตะกูอยู่มาก จึงเรียกตําบลนี้ว่า ตําบลวังงตะกู องค์การบริหารส่วนตํ
น าบลวังตะกูกูเดิมเป็นสภาาตําบลวังตะกูกู
ตั้งขึ้นนตามพระราชชบัญญัติสภาตํตําบล และองคค์การบริหารสส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ได้ด้รับการประกกาศจัดตั้งเป็น
องค์กการบริหารส่วนตํ
น าบลจากกระทรวงมหาดดไทย เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศศ. 2539 มีทีท่ตี ั้งสํานักงานน
ประจํจําอยู่ที่ เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ตํตาบลวังตะกู อําเภอเมือง จัจงหวัดนครปฐฐม
ตําบลวังตะกู
ต อยู่ห่างจาากที่ว่าการอําาเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 8 กิโลเมมตร และอยูห่่หางจากศาลาา
อ
8. 75 ตารางกิโลเมตร
โ
โดยมีมี
กลางจังหวัดนครปฐม 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,741 ไร่ หรือประมาณ
อาณาาเขตติดต่อกับพื
บ ้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกั
อ บตําบลทัพหลวง อําเภอเมืองนครปฐฐม จังหวัดนนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อกั
อ บตําบลนครรปฐม อําเภอเมืองนครปฐฐม จังหวัดนนครปฐม
ทิศตะวันออก
อ
ติดต่อกั
อ บตําบลนครรปฐม อําเภอเมืองนครปฐฐม จังหวัดนนครปฐม
ทิศตะวันตก
ต
ติดต่อกั
อ บตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนนครปฐม จังหหวัดนครปฐม

1.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลวังตะกู สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าเขา เหมาะแก่การเพาะปลูก มี
คลองธรรมชาติ 2 คลอง คือ คลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู มีคลองชลประทาน 2 คลอง จึงทําให้มีน้ําอุดม
สมบูรณ์ตลอดทั้งปี
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตําบลวังตะกู มีสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุกใน
ฤดู ฝ น จากสถิ ติ ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้ํ า ฝนของจั ง หวั ด นครปฐม โดยใช้ ข้ อ มู ล ของสถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยานครปฐม
ย้อนหลัง ๕ ปี (2556 - 2560) พบว่าปริมาณน้ําฝนจะอยู่ในช่วง 7๐๐ – ๑,3๐๐ มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุด
ปี ๒๕60 วัดได้ 1,228.0 มิลลิเมตร ส่วนฝนตกน้อยที่สุดในปี ๒๕๕๗ วัดได้ ๗59.๗ มิลลิเมตร
อุณหภูมิในปี 2560 ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีฝนตกในฤดูฝน ฤดูหนาวไม่
หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 28.54 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เดือนเมษายน 38.80 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ําสุด เดือนธันวาคม 13.50 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 21
เปอร์เซ็นต์
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล มี 3 ฤดู ดังนี้
 ฤดูร้อน อากาศจะร้อนและแห้ง เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนทิ้งช่วงในระยะเดือน
มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งในระยะเดือนที่ฝนทิ้งช่วงนี้ จะยังคงมีฝนตก แต่ปริมาณของน้ําฝนอาจไม่
เพียงพอต่อการเกษตร
 ฤดูห นาว อากาศเย็น และมี หมอกในตอนเช้า เริ่ม ตั้ ง แต่กลางเดื อนตุล าคมถึ งกลางเดือ น
กุมภาพันธ์ ช่วงที่อากาศหนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินเหนียว และดินปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา
มีแหล่งน้ําธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองเจดีย์บูชา และ คลองวังตะกู และมีแหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 3
ประเภท คือ 1. คลองส่งน้ําชลประทาน 2 คลอง เพื่อใช้ในการเกษตร 2. แหล่งน้ําจากบ่อบาดาล เพื่อใช้ใน
การเกษตร 3. แหล่งน้ําจากระบบประปาผิวดิน องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูไม่มีพื้นที่ป่าไม้

2. ด้านการเมือง / การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลวังตะกูประกอบด้วยจํานวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน รวม ๓,217 หลังคาเรือน ได้แก่
หมู่ที่ 1
บ้านศาลเจ้าปิ่นเกลียว จํานวน
678 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2
บ้านวังตะกู
จํานวน
496 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 3
บ้านบ่อด่าน
จํานวน
195 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 4
บ้านคลองน้ําเค็ม
จํานวน
290 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 5
บ้านคลองน้ําเค็ม
จํานวน
204 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 6
บ้านกิโลห้า
จํานวน
795 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 7
บ้านท่าขี้เหล็ก
จํานวน
166 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 8
บ้านทุ่งรางเทียน
จํานวน
393 หลังคาเรือน
ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64
2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละ 1 คน
รวม 8 คน

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกีย่ วกับจํานวนประชากร
ประชากร รวมทั้งสิ้น จํานวน 6,303 คน แยกเป็น ชาย 2,955 คน หญิง 3,348 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 721 คน / ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หมู่บ้าน
บ้านศาลเจ้าปิ่นเกลียว
บ้านวังตะกู
บ้านบ่อด่าน
บ้านคลองน้ําเค็ม
บ้านคลองน้ําเค็ม
บ้านกิโลห้า
บ้านท่าขี้เหล็ก
บ้านทุ่งรางเทียน
รวม

ประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน)
376
455
467
531
318
337
380
426
266
325
565
590
205
241
378
443
2,955
3,348

รวม (คน)

หลังคาเรือน

831
998
655
806
591
1,155
446
821
6,303

678
496
195
290
204
795
166
393
๓,217

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64

3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร
จํานวนประชากรเยาวชน (อายุต่ํากว่า 18 ปี)
จํานวนประชากร (อายุ 18 – 60 ปี)
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี)

ชาย
ชาย
ชาย

574 คน
1,903 คน
478 คน

หญิง
หญิง
หญิง

577 คน
2,100 คน
671 คน

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน

2
1
2
8

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด - เตียง - แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน
1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ําร้อยละ 100
4.3 อาชญากรรม
ในเขตพื้นที่ไม่มีเหตุอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้น เหตุที่เกิดส่วนใหญ่จะเป็นการลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน ซึ่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีสถานีตํารวจชุมชนวังตะกู 1 แห่ง
4.4 ยาเสพติด
ไม่พบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ดําเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
(1) ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้กับผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน
เขตตําบลวังตะกู
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) มีการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสําหรับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ที่

ชื่อถนน

1 ซอยพนาวัลย์
2 ซอยเสือกลิน่
3 ถนนลาดยางเลี ย บคลองเจดี ย์ บู ช า
และเลี้ยวขวาถึ งสามแยก ถนนม่วง
ตารศ – สวนตะไคร้
4 ถนนซอยหมู่บ้านครู
5 ถนนพระราชคุ ณ าภรณ์ (ตั้ ง แต่
ร้านค้าเจ๊พร ถึงโรงงานฝ้า)
6 ซอยคุณาภรณ์ 1
7 ถนนเลี ย บคลองเจดี ย์ บู ช า (ฝั่ ง
ตะวันตก)
8 ซอยข้างวัดวังตะกู
9 ถนนปฏิพัฒน์
10 ถนนหน้ า วั ด วั ง ตะกู ข้ า งคลองเจดี ย์
บูชา
11 ถนนเลียบคลองวังตะกู
12 ถนนหน้าวัดวังตะกู
13 ถนนหลังวัดวังตะกู
14 ถนนสู่วัง 1
15 ถนนสู่วัง 2
16 ถนนซอยรื่นรวย
17 ถนนเปี่ยมจิต
18 ซอยนาคราช
19 ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
20 ซอยหน้าบ้านนายลออ รูปสูง
21 ซอยศาลตาแป๊ะ
22 ถนนหลังขนส่ง
23 ถนนศาลเจ้ า เกาะแก้ ว ถึ ง เขตทั พ
หลวง
24 ถนนคลองน้ําเค็ม
25 ซอยบ่อทราย
26 ถนนสะพาน 1
27 ถนนเลียบคลองเจดีย์บูชา

AC
ลูกรัง

1
1

ขนาดถนน
ยาว
กว้าง
(เมตร) (เมตร)
200
4
400
4

AC

1

650

5



10

AC

1

531

4



21

C

1

425

5



9

AC

2

200

4



-

AC

2

600

8



-

ลูกรัง
ลูกรัง

2
2

200
500

5
5




-

AC

2

300

4



-

AC
AC
AC
AC
AC
C
C
AC
AC
AC
AC
ลูกรัง

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

500
600
330
400
750
300
300
320
250
200
300
1,000

7
6
5
5
5
4
4
5
4
4
5
4



2
8
3
11
19
6
9
2

AC

3

700

5

AC
AC
AC
AC

3
4
4
4

1,700
400
200
1,500

5
4.50
4
7

ชนิด
หมู่
ถนน

ท่อ
ทาง จํานวน
ระบาย ระบาย ไฟฟ้า
น้ํา
น้ํา
(ดวง)

6














13







36
6
-

ที่

ชื่อถนน

28
29
30
31

ถนนสะพาน 2
ถนนพระราชคุณาภรณ์ (ฝั่งตะวันตก)
ถนนหน้าบ้านนายสมพร หนูจ่าย
ถนนเลี ย บคลองเจดี ย์ บู ช า (ฝั่ ง
ตะวันตก)
ถนนเริ่มตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 2 ถึง
บ้านหมอเกรียงไกร
ถนนเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ร้านค้าสม
หมายถึ ง สามแยกม่ วงตารศ – สวน
ตะไคร้
ถนนจากสามแยกม่วงตารศ – สวน
ตะไคร้ เข้ า ไปทางคลองเจดี ย์ บู ช า
และข้ามสะพานคอนกรีต
ถนนท่าขี้เหล็ก
ซอยภูศรี
ซอยสุขสบาย
ซอยวังป่า
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ถนนปากทางเข้ากิโลห้า
ถนนสะพานช้าง
ถนนท่าขี้เหล็ก
ซอยพนาวัลย์ 2
ซอยชิ้นฮะง้อ 1
ซอยแซ่อุ่น
ซอยชิ้นฮะง้อ 2
ถนนเลียบคลองเจดีย์บูชา (ฝั่งใต้)
ถนนไปนาสร้าง
ซอยศาลแม่ย่า
ซอยเซียนจุก
ซอยหน้าบ้าน ผู้ช่วยยุระ ยมกวาง
ซอยหน้าบ้านนายชํานาญ จิตงามยิ่ง
ถนนเลียบคลองชลประทาน
ถนนลานกีฬา หมู่ 8
ถนนบ้านทุ่งรางเทียน

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

AC
AC
AC

4
5
5

ขนาดถนน
ยาว
กว้าง
(เมตร) (เมตร)
480
4
1,000
4
400
4

AC

5

1,000

7



25

AC

5

447

5



9

AC

5

250

7



6

C

5

320

5



10

C
C
ลูกรัง
ลูกรัง
AC
AC
AC
C
AC
AC
ลูกรัง
ลูกรัง
AC
AC
AC
AC
ลูกรัง
ลูกรัง
AC
AC
C

5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8

600
250
100
380
600
600
837
500
100
1,300
400
300
800
500
800
400
300
350
2,500
450
750

5
5
4
5
7
7
5
5
4
5
5
4
7
5
5
5
4
4
6
5
5




8
4
7
14
17
8
14
2
3
12
2
5
9
21

ชนิด
หมู่
ถนน

ท่อ
ทาง จํานวน
ระบาย ระบาย ไฟฟ้า
น้ํา
น้ํา
(ดวง)
5
























5.2 การไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน การให้บริการกระแสไฟฟ้า
เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูรับผิดชอบเฉพาะในการดําเนินการ
ติดตั้ง ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการซื้อกระแสไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อบริการแสงสว่างตามท้องถนน ซึ่ง
เป็นไฟฟ้าสาธารณะเท่านั้น
5.3 การประปา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีระบบประปาผิวดินตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ให้บริการประชาชน ปัจจุบันใช้
น้ําจากคลองชลประทาน และมีถังตกตะกอน โรงกรองน้ําใส โรงสูบน้ํา หอถังสูงถังเก็บน้ําใส เพื่อผลิตน้ําประปา
ผิวดินให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ การให้บริการด้านโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์
สํานักงานจึงถูกลดบทบาทลง
5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
ตําบลวังตะกูอยู่ไม่ไกลจากที่ทําการไปรษณีย์ นครปฐม การใช้บริการด้านขนส่งและไปรษณีย์จึงขึ้นอยู่
กับที่ทําการไปรษณีย์ นครปฐม และในปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเปิดให้บริการด้านขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์หลาย
แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนในตําบลวังตะกูมีการประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม ที่สําคัญได้แก่ ทํานา สวนชะอม
และปลูกพืชผักสวนครัว
6.2 การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีประชาชนขึ้นทะเบียนทําการประมง จํานวน 5 ราย
6.3 การปศุสตั ว์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมีประชาชนทําการปศุสัตว์ จํานวน 23 ราย ประกอบด้วย
- การเลี้ยงสุกร
จํานวน 10 ราย
จํานวน 9 ราย
- การเลี้ยงไก่
- การเลี้ยงโค
จํานวน 4 ราย

6.4 การบริการ
- ที่พัก (ห้องเช่า / บ้านเช่า)
- โรงแรม / รีสอร์ท
- ร้านบริการทําผม เสริมสวย
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
- อู่ซ่อมรถยนต์
- สถานที่จําหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค
(ร้านขายของชํา / 7 - Eleven)
- สถานีบริการน้ํามัน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

91
3
10
5
12
69

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4 แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่มีสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ เช่น
วัดวังตะกู เป็นต้น
6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูมี โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 16 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตะกู
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวังตะกูพัฒนาการเกษตร
6.8 แรงงาน
อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา 331 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลวังตะกูนับถือศาสนาพุทธ
โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
- วัด (วัดวังตะกู)
- ศาลเจ้า
- มัสยิด
- โบสถ์

1
5
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

7.2 ประเพณีและงานประจําปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
เดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์
เดือน เมษายน
- งานประจําปีวัดวังตะกู (งานวันรําลึกหลวงปู่บิน) ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
ประมาณเดือน กรกฎาคม
- ประเพณีวันออกพรรษา
ประมาณเดือน ตุลาคม
7.3 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานหมวกโก้ยโล้ย
ในเขตพื้นที่ตําบลวังตะกูมีการใช้ภาษาถิ่นกลางในการสื่อสารและติดต่อราชการ
7.4 OTOP สินค้าพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก
ขนมเปี๊ยะแม่เอย / ขนมจีบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตะกู

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
แหล่งน้ําธรรมชาติ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีคลองธรรมชาติ 2 คลอง ได้แก่ คลองเจดีย์บูชา และคลอง
วังตะกู
แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีแหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 3 ประเภท คือ
1. คลองส่งน้ําชลประทาน 2 คลอง เพื่อใช้ในการเกษตร
2. แหล่งน้ําจากบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการเกษตร
3. แหล่งน้ําประปาผิวดิน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
8.2 ป่าไม้
สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา
8.3 ภูเขา
สภาพพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มปี ่าไม้และภูเขา

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติทสี่ าํ คัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรัพยากรดิน สภาพดินในพื้นที่ตําบลวังตะกูมีสภาพเช่นเดียวกับสภาพทั่วไปของดินในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม คือ เป็นดินเหนียวและดินปนทราย การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูส่วน
ใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยและทําเกษตรกรรม
ทรัพยากรน้ํา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู มีแหล่งน้ําธรรมชาติ 2 แห่ง คือ คลองวังตะกู
และคลองเจดีย์บูชา อดีตเคยใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการเดินทางขนส่งสินค้าและใช้น้ําเพื่อการเกษตร แต่
ปัจจุบันไม่ได้ใช้เพื่อการคมนาคมแล้ว คงใช้น้ําเพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 ความมั่นคง หมายถึง
 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
 ความมั่งคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
 ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
 ความมั่งคั่ง หมายถึง
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น
 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง

 ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 ความยั่งยืน หมายถึง
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอดรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
คุณภาพดีขึ้น คนมี ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๐ : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู.่ ..
๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดํารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก
พื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก
๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตอล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน
เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๘๐ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย
๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนาสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต bio bases ที่สําคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง
๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย
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 มีความพร้ อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมี เหตุผล มี การเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม มีความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อล้ําน้อย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดย
ที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น
๕. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ํา มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อน
บ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ ๑. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้ านอื่นๆ นํ ามาประยุกต์ ผ สมผสานกั บเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม เพื่อ ให้สอดรั บกับบริ บทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ ๒. “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมในเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต ๓. “สร้างคุณค่าใหม่ใน

อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง
การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ประกอบด้วย ๕
ประเด็น ได้แก่
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ให้ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา
เพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่สํ า คั ญ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ที่ ยึ ด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ทีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ําและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(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 โมเดล หรือรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่เป็นประเทศ
ผู้ผลิตที่เน้นเกษตรกรรม มาสู่การพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก ให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระดับสูง
- มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
- มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ําในด้านรายได้ของประชากร
โดยมีเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้ และศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้ ประกอบด้วย
๑. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
๒. กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์
๓. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิคส์ควบคุม
๔. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิด
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 ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๘๐” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการกําหนดเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่
ยั่งยืน
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
๖. ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว”
เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.
๒.
๓.
๔.

คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ และ
มีส่วนร่วมจากประชาชน
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์

๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
๑.๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทกุ ภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ําสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
๒.๒ กระจายการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และ
ทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
- การพัฒนาด้านการคลัง
- การพัฒนาด้านการเงิน
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
- การพัฒนาภาคการเกษตร
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม
๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความมัน่ คง สมดุล และยั่งยืน
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ รักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๕.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศ เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
๕.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล
๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริ หารจั ดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และธรรมาภิ บ าลใน
สังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน

๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล
๗.๖ การพัฒนาระบบน้ําประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
๘.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๙.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนํา
- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
๙.๒ การพัฒนาเมือง
 แนวทางการพัฒนาหลัก
๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคน
ทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง
 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) พั ฒ นาเมื อ งภู เ ก็ ต และเมื อ งหาดใหญ่ ใ ห้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ แ ละเอื้ อ ต่ อ การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สําคัญ
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
๒) สนั บ สนุ น การพั ฒนาอุต สาหกรรมที่ใ ช้ เทคโนโลยีขั้นสู ง เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม และ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
๕) บริการจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ สําหรับ
สินค้าและบริการของไทย
๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออํานวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดนเด่น
ในภูมิภาค
๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward Investment) ของผู้ประกอบการไทย
๑๐.๕ เปิ ด ประตู ก ารค้ า และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว นทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
๑๐.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
๑๐.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่อง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
๑๐.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
๑๐.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ
สรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน)
นําสู่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม
สมดุล / มั่นคง / เป็นธรรม / ยั่งยืน

๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
“ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร
ศูนย์กลางประมงแปรรูป ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเทีย่ วนานาชาติ”
๑) เพิ่มขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพื่อเป็น
ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒) พัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัย เพื่อเป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานโลก และเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ
๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์รวม
ท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และ
สถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ํา” ของประเทศ และเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยง เมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาภาคกลางสู่ ค วาม “มั่ น คง มั่ง คั่ ง ยั่ งยื น” จํ า เป็ นต้ อ งรัก ษาความมีชื่ อ เสีย งของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้ํา และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนา
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ภาค
กลางเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก
ในระยะยาว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพื่อ
บรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยในการ
เดินทาง
๒) ก่อสร้ างถนนวงแหวน โครงข่ายเส้นทางถนนที่ขาดความเชื่อมโยง สะพานข้ามแม่น้ํา
เจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็น
การเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างเมือง
๓) จั ด ระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยใช้ ม าตรการผั ง เมื องควบคุ ม การใช้ พื้ น ที่ ร วมทั้ ง
คุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวและ
สวนสาธารณะ
๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการและเอื้อต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
และบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับ
คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสีย น้ําท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา
ความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ต่อเนื่อง รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้
เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การปลูกจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวัง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดทําผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ
พื้นที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่
อาศัย ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์
ของพื้นที่ ซึ่งระยะแรกดําเนินการที่บางซื่อเพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน และเมือง
อัจฉริยะแห่งแรกในไทย และภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการ
สร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาค
กลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนองของภาคใต้
๒) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรกดโลกพระนครศรี อ ยุ ธ ยาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยฟื้ น ฟู บู ร ณะ
โบราณสถาน และเตรี ย มความพร้ อ มของเมื อ งให้ ส ามารถรองรั บ ภั ย พิ บั ติ โดยเฉพาะอุ ท กภั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓) อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป
๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กลุ่มดูแลสุขภาพ
ด้วยแพทย์ แ ผนไทย และกลุ่ม ท่ องเที่ยวทางน้ํา โดยปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน
รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
๕) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก
ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เกาะเกร็ด ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
๖) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพื่อให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรมโดยใช้ น วั ต กรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) นําผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตรหลัก
ของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิต
สําคัญ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม
และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

๔) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการ
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย
๕) เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้าง
องค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส ามารถเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ และเติ บ โตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ภัยแล้ง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล่งน้ํา และระบบกระจายน้ําในพื้นที่แล้งซ้ําซาก เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการน้ํา โดยปรับปรุงและบํารุงรักษาแหล่งน้ําเดิม วางแผนจัดสรรน้ําเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทําแหล่งเก็บ
กักน้ําขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง
๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ําที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้ง
กลุ่มเฝ้าระวังภัยน้ําท่วม
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม ในเฉพาะ
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔) หยุดยั้งการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าและส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าเพิ่มเติม
และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง
๕) ขุดลอกลําน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําและใช้ในการขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ําและลําคลองสาขาที่สําคัญ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ําแม่น้ํา
เจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และ
สมุทรสาคร

๖) ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยการ
จัดทําแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและชายฝั่งโดยการ
บริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ํามันในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ-กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๒) เร่งพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ําร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้เป็น
ประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศ
กัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการ
เดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ําร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร
เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
จุดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพือ่ เสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งดําเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาค
อื่นๆ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและ
รองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของ
ประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภาคอื่นๆ ซึ่งจะทําให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ําระหว่าง
ภาค อาทิ
(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟรางคู่ ลพบุรีปากน้ําโพ
(๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยามาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน และรถไฟ
ทางคู่ ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

๒) พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพที่สําคัญ อาทิ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ําร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการนําร่องที่ใช้แนวทางการจัด
รูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล
จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์
การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่”
 เป้าหมายการพัฒนา
“กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster)”
 พันธกิจ
๑. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนและภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดย
นําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Ecosystem)
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งคํานึงถึงความ
ปลอดภัย (Smart Mobility and Smart Safety)
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่การเป็นเมืองน่า
อยู่ (Smart Citizen)
๔. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Smart Tourism)
 เป้าประสงค์รวม
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน (มัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕
ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๒ (หรือไม่น้อยกว่า ๐.๖๖๕๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้
๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนากระบวนการ
ผลิตภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรม
ด้วยระบบอัจฉริยะ

๘ เป้าประสงค์
๑. เพิ่มมูลค่าในการผลิต ทัง้
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
๒. สร้างสิ่งแวดล้อม
ยกระดับและขีด
ความสามารถของคนทํางาน
และผู้ประกอบการ
SMEs ทั้งในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการ
๒. พัฒนาโครงสร้าง
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ขนส่งสาธารณะ และโลจิส
และระบบป้องกันบรรเทา ติกส์เพื่อรองรับการเติบโต
ของเมืองและบริการ
พิบัติภัย
ประชาชนอย่างทั่วถึง
๔. พัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัตอิ ย่างยัง่ ยืน
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สังคมน่าอยู่
ที่ดีขึ้น
๖. เสริมสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้ประชาชน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการ

๑๐ กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการทําเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงและลดต้นทุนการผลิต
๒. พัฒนาแรงงานให้มีทกั ษะทีพ่ ร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของการย้ายฐานการผลิต และรองรับการเปลีย่ นแปลง
ของโครงสร้างเศรษฐกิจ
๓. สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับและขีดความสามารถของ
คนทํางานและผู้ประกอบการ SME และ
ภาคอุตสาหกรรม

๔. พัฒนาและส่งเสริมการ ๗. เพิ่มรายได้และจํานวน
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
นักท่องเที่ยว
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ๘. แหล่งท่องเทีย่ วได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อม
รองรับการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต

๘. พัฒนาท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชือ่ มโยงทางชาติพันธุ์
๙. พัฒนาพื้นทีเ่ ชิงทางการเกษตรมูลค่าสูง รองรับการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แบบ one day trip และเพิ่ม
รายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๐. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชือ่ มโยงกับจัดการประชุม
นานาชาติ

๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของ
เมือง/ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
๕. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าํ และ
ระบบป้องกันน้าํ ท่วมเขตเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

๖. เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาส
และคนพิการ
๗. ส่งเสริมสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง สถานบริการสุขภาพที่มี
สุขภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
 วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม
“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม
๑. ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๒. การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อกระจายความเจริญ รองรับการขยายตัว และสนับสนุนการขยายความ
เจริญของเมืองหลวง
๓. ศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม ชุ ม ชน ครอบครั ว บุ ค คล ให้ ก้ า วทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน เป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้
๓ ประเด็นการพัฒนา
๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้น
ด้านการขนส่ง (Transport),
เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis)
และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy
City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ
(Aging) และบริบทโลก (Global
Content)
๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ ที่
ให้สามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ
สร้างความสุขให้กับประชาชนใน
ทุกระดับ

๓ แผนงาน
๑. แผนงานเมือง
อัจฉริยะและ
เมืองหลวงแห่ง
อาหารปลอดภัย/
สุขภาพ

๓ เป้าหมายการพัฒนา
๑. ยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในจังหวัด ให้มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

๒. แผนงานอําเภอ ๒. การพัฒนาระดับพื้นที่
มั่นคง มั่งคั่ง และ เพือ่ กระจายความเจริญและ
ยั่งยืน
รองรับการขยายตัว และ
สนับสนุนการขยายความ
เจริญของเมืองหลวง

๓ ตัวชี้วัดการพัฒนา
๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดต่อหัว (Per
Capita GPP) ปี ๒๕๖๕
เท่ากับ ๓๒๙,๖๐๗ บาท
(ค่าฐานปี ๒๕๕๘ =
๒๘๙,๑๒๙ บาท
เพิ่มขึ้นปีละ ๒%)

๒. ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (Human
Achievement Index HAI) จังหวัดนครปฐม (ด้าน
การคมนาคมและการ
สื่อสาร) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ภาคกลาง
(ข้อมูล ปี ๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย
ภาคกลาง = ๐.๖๖๖๖
จังหวัดนครปฐมมีค่าดัชนี
= ๐.๖๐๓๗)

๓ ประเด็นการพัฒนา
๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลด
ปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม
สร้างความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชา
มาเป็นแนวทางหลัก

๓ แผนงาน
๓. แผนงาน
ศูนย์กลางเมือง
ศาสตร์พระราชา
สู่ภูมิคุ้มกัน ก้าว
ทันการ
เปลี่ยนแปลง

๓ เป้าหมายการพัฒนา
๓. ศาสตร์พระราชาเพื่อ
สร้างภูมิคุ้นกันทางสังคม
ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให้
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
มีจิตอาสาเทิดทูนสถาบัน

๓ ตัวชี้วัดการพัฒนา
๓. ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (Human
Achievement Index HAI) จังหวัดนครปฐม อยูใ่ น
๑๐ ลําดับแรกของประเทศ
(ข้อมูลปี ๒๕๖๐ จังหวัด
นครปฐม อยู่ลําดับที่ ๑๒)

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐมได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มี
รายละเอียดดังนี้
 วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว”
 ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
 เป้าประสงค์
๑. การจั ด การด้ า นสาธารณสุ ข กี ฬ า นั น ทนาการ สวั ส ดิ ก ารสั ง คม / การสั ง คมสงเคราะห์ มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์
๓. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๖. ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาให้ เ กิ ด ความสมดุ ล อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น
๘. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค
๙. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน
 กลยุทธ์ (ในแต่ละยุทธศาสตร์)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
กลยุทธ์
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ
๑.๔ ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๕ การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย
๑.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน
๑.๘ เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ
2.2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน การเผยแพร่ และการปฏิ บั ติด้ านคุ ณ ธรรมทางศาสนา จริย ธรรม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสนสถาน
2.6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
3.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ
การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ
3.๒ บํารุงรักษาแม่น้ําลําคลอง แหล่งน้ําต่าง ๆ และการป้องกันน้ําท่วม และน้ําเสีย
3.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
3.๔ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
3.๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
3.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
4.๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
4.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สูก่ ารเป็นเมือง
แห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
4.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
4.5 ส่งเสริม พัฒนา การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ
4.6 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
5.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
5.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
5.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
5.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
๕.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้
และอาคารสถานที่
5.๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
5.7 ปรับปรุง พัฒนารายได้ และการจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
5.9 สนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม
และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
กลยุทธ์
6.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบ
เรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
6.๒ พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง
6.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ
6.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์
6.๕ พัฒนาแหล่งน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และอืน่ ๆ

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
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) ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
(๒) เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริม
การผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
(๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
(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
คงอยู่อย่างยั่งยืน
(๘) ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
๒.๔ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการ

๒.๕ ค่าเป้าหมาย
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
(๒) เศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
(๓) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
(๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๕) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
(๖) ประชาชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
(๗) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นได้รับการทํานุบํารุงให้อยู่คู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
(๘) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การที่ ดี และธรรมาภิ บ าลในองค์ ก ร บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๒.๖ กลยุทธ์
(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าให้ครบทุกเส้นทางสาธารณประโยชน์
(๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่อระบายน้ํา ท่อลอดถนน
(๓) ติดตั้งบํารุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
(๔) ขยาย ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปาผิวดิน
(๕) พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(๗) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๘) ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
(๙) พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และมลภาวะ
(๑๐) บํารุง รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ํา
(๑๑) ดูแลรักษา และพัฒนาทีส่ าธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
(๑๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
(๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
(๑๔) ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ
(๑๕) ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
(๑๗) ส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(๑๘) พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาแบบบูรณาการ และส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
(๑๙) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา
(๒๐) ส่งเสริมการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ

(๒๑) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(๒๒) ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ
(๒๓) พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
(๒๔) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้
และอาคารสถานที่
(๒๕) ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผบู้ ริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากร อบต.
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
๒) เศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
๓) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
๔) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น
๕) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ธรรมาภิบาลในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ตามแผนภูมิ ๒.๘.๑ และแผนภูมิ ๒.๘.๒

แผนภูมิ 2.8.1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู พ.ศ. 2561 – 256๕
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ปริมณฑล

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์ ๑
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ ๒
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล้ําใน
สังคม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ๓
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

๑. พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ด้วยระบบ
อัจฉริยะ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์ ๔
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ๕
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และระบบป้องกันบรรเทาพิบัติภัย

๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้น
ด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy
City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global
Content)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ๖
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ ๗
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่

๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุข
ให้กับประชาชนในทุกระดับ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ๘
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ ๙
การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
๑๐ ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา

๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย

๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน
และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม
โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครปฐม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.

๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้น
ด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food Metropolis) และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy
City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global
Content)

๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุข
ให้กับประชาชนในทุกระดับ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

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

๓. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน
และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม
โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการสาธารณะ

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี

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

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

7. ทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ค่านิยมที่ดีงาม ให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน

8. ระบบการบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา

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

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

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าให้
ครบทุกเส้นทางสาธารณประโยชน์
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่อระบายน้ํา ท่อลอดถนน
3. ติดตั้งบํารุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
4. ขยาย ปรับปรุง และพัฒนาระบบประปาผิวดิน
1๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
1๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงาน
สวัสดิการสังคม
1๔. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ
1๕. ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
1๖. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
1๗. ส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

แผนงาน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
การเกษตร

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

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

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

5. พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
1๘. พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาแบบบูรณาการ
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
1๙. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา
๒๐. ส่งเสริมการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ
ของชาติ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

7. ทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ค่านิยมที่ดีงาม ให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน

8. ระบบการบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการพัฒนา

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

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานการ
พาณิชย์

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

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

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

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานงบ
กลาง

- โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับ
อัคคีภัย
- โครงการติดตั้งหัวดับเพลิง
- โครงการสร้างความปลอดภัย / ลด
อุบัติเหตุทางถนน
- โครงการออกตรวจพื้นที่
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.
- โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร /
ไฟกระพริบ / เครื่องหมายจราจร
- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
- โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร /
ติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ฯลฯ
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- โครงการอาหารกลางวัน
- โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
- โครงการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
นอกโรงเรียน
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
และบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯลฯ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

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

แผนภูมิ ๒.๘.๒ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
Strategy Map
วิสัยทัศน์

“วังตะกูนา่ อยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ

เป้าประสงค์

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

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

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

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

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

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
สาธารณสุข

5. การจัดการ
ด้านสาธารณสุข
กีฬานันทนาการ
สวัสดิการสังคม
มีประสิทธิภาพ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

6. การพัฒนา
ด้านการศึกษามี
ประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน
เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ศักยภาพในการ
เรียนรู้

7. ทํานุบํารุง
รักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ค่านิยมที่ดีงาม
ให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี

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

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน

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 และธรรมาภิบาลในองค์กร
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

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

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 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.

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
(ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และด้านอื่นๆ)
 จุดแข็ง (Strength)
 มีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ประชาชนมีรายได้หลักจากการทําเกษตร
 มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย และมีสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาที่ดี และมีสถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
พื้นที่
 ประชาชนมีพลังความคิด และมีตัวแทนประชาชนที่เข้มแข็ง
 องค์การบริหารส่วนตําบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 องค์การบริหารส่วนตําบลสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกําลังกาย
 ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีสาธารณสุขพื้นฐานที่ดี
 โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมมีความพร้อม มีการคมนาคมที่สะดวก อยู่ใกล้ศูนย์กลางอําเภอและ
จังหวัด มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกัน
 มีระบบน้ําชลประทาน และระบบประปาผิวดินซึ่งบริหารจัดการเองโดย อบต.
 ผู้นํามีศักยภาพในการบริหาร มีการประสานและดําเนินการร่วมกับ อบต. อย่างเข้มแข็ง
 มีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเป็นแบบเดียวกัน มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
 เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรตามธรรมชาติ ทางน้ําไหลผ่านตลอดปี (คลองเจดีย์บูชา คลองวังตะกู และคลอง
ชลประทาน)
 จุดอ่อน (Weakness)







ประชาชนในเขตตําบลส่วนใหญ่ประกอบแต่อาชีพหลัก ไม่มีอาชีพเสริม
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดการจัดการด้านการผลิต และการตลาด
ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ / ทักษะ ที่มคี วามพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม
การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลอยู่ในเกณฑ์ต่ํา
ชุมชนขาดกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วม และส่งเสริมความเข้มแข็ง
เส้นทางคมนาคมบางเส้นยังไม่ได้มาตรฐาน ทําให้เกิดปัญหาในการสัญจร โดยเฉพาะในฤดูฝน และ
ระบบระบายน้ําบางส่วนยังไม่ได้ประสิทธิภาพ

 ขาดการจัดทําฐานข้อมูลที่ดีในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
 ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการเมือง และการบริหารงานของ อบต.
 ปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ น้ํา ทั้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานอุตสาหกรรม
 ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินเท่าที่ควร เนื่องจากขาดบุคลากรด้านการ
รักษาความปลอดภัย
 โอกาส (Opportunity)






อยู่ใกล้ชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก
เป็นพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทําการเกษตร
มีระบบน้ําใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคครอบคลุมทั้งตําบล
มีส่วนราชการระดับจังหวัดเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
เส้นทางสัญจรหลักในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 อยู่ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สําคัญของจังหวัด
 มีระบบการประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาเป็นศูนย์ฝกึ อบรมทางจิตใจ
 อุปสรรค (Threat)







การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ขาดตลาดรองรับสินค้าพื้นเมืองของชุมชน และตลาดสด
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
องค์กรชุมชนยังไม่เข้มแข็ง และไม่ค่อยเข้าใจในบทบาทของตนในเรื่องการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม
มีระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาก ทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลต่อทิศทางการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลต่อ
การกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone จะทําให้มีผลประโยชน์อํานาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า (สินค้าอ่อนไหว)
Asean รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ทําให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
๑. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่า
จะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว แรงงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ เช่น ถนน ป้าย
จราจรที่มีภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่จําเป็น เป็นต้น
๒. ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากขึ้น ปัญหาการแบ่ง
ชนชั้ น ถ้ า คนไทยทํ า งานกั บ คนต่ า งชาติ อ าจมี ก ารแบ่ ง ชนชั้ น กั น ได้ จะมี ชุ ม ชนแออั ด เกิ ด ขึ้ น และปั ญ หา
อาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนชั้นที่มีปัญหา คนจะทําผิดกฎหมาย
มากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

๓. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ
อาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยมากขึ้น
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งร่วมบูรณาการ
การทํางานกับผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
๕. ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ด้านภาษา ให้กับประชาชน
โรงเรี ย นในพื้ น ที่ เพื่ อนํ า ร่ อ งไปสู่ โ ครงการอื่ น ๆ ในการพั ฒ นาให้ป ระชาชนในพื้ นที่ มี ทั ก ษะในการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
๖. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาต่างกัน หรือมีวัฒนธรรม
ต่างกัน เนื่องจากประชากรในภูมิภาคอาเซียน มีหลายเชื้อชาติ และมีการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
๗. ด้านสาธารณสุข การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข
โรคติดต่อต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
๘. ด้านการเมืองและการบริหาร การเมืองในระดับชาติอาจมีความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างชาติ
สมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถ
แก้ไขได้โดยลําพัง การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้อ งการทํ า นิ ติก รรมต่ า งๆ ซึ่ ง เกี่ย วกั บ รั ฐ เช่ น การเสีย ภาษี บํ า รุง ท้ อ งที่ การเสี ย ภาษี ป้า ย เป็ นต้ น อี ก ทั้ ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจําเป็นต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
ได้

ส่วนที่ 3
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรม
ด้านการบริการสาธารณะ
และการโยธา
- แผนงานการพาณิชย์

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สาธารณสุข

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

กองช่าง

สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

- ด้านบริการชุมชน - แผนงานสร้างความ
สํานักงานปลัด
และสังคม
เข้มแข็งของชุมชน
กองการศึกษาฯ
- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
- แผนงานการเกษตร
- ด้านบริการชุมชน - แผนงานเคหะและ กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง
และสังคม
ชุมชน
สํานักงานปลัด กองการศึกษาฯ
- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานสร้างความ
กองช่าง
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- ด้านบริหารทัว่ ไป - แผนงานการรักษา
สํานักงานปลัด
กองคลัง
- ด้านบริการชุมชน ความสงบภายใน
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
และสังคม
- แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษาฯ
- ด้านการ
- แผนงานสร้างความ
ดําเนินงานอื่น
เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
- แผนงานงบกลาง
- ด้านบริการชุมชน - แผนงานการศึกษา
กองการศึกษาฯ สํานักงานปลัด
และสังคม
- แผนงานการศาสนา
กองช่าง
วัฒนธรรม และ
กองคลัง
นันทนาการ
กองสาธารณสุขฯ

ที่
6

รวม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี

…6…ยุทธศาสตร์

ด้าน
- ด้านบริหารทัว่ ไป
- ด้านบริการชุมชน
และสังคม
- ด้านการเศรษฐกิจ

…4…ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- แผนงานบริหารงาน สํานักงานปลัด
ทั่วไป
กองคลัง
- แผนงานสร้างความ
กองช่าง
เข้มแข็งของชุมชน
กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานอุตสาหกรรม กองการศึกษาฯ
และการโยธา
...11...แผนงาน

-

หน่วยงาน
สนับสนุน
-

-

แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
2.3 แผนงานการเกษตร
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.3 แผนงานการเกษตร
รวม

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

26
3
29

37,248,000
555,000
37,803,000

32
7
39

40,693,600
10,179,000
50,872,600

31
4
35

44,323,000
38,957,000
83,280,000

28
2
30

46,874,000
2,300,000
49,174,000

16
2
18

3

150,000

3

150,000

3

150,000

3

150,000

3

150,000

15

750,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

10

350,000

6
11

140,000
360,000

6
11

140,000
360,000

6
11

140,000
360,000

6
11

140,000
360,000

6
11

140,000
360,000

30
55

700,000
1,800,000

1
4
5
10

350,000
220,000
41,610,000
42,180,000

1
4
7
12

350,000
220,000
42,310,000
42,880,000

1
6
8
15

350,000
470,000
46,260,000
47,080,000

1
4
6
11

350,000
220,000
42,610,000
43,180,000

1
4
5
10

350,000
220,000
41,610,000
42,180,000

5
22
31
58

1,750,000
1,350,000
214,400,000
217,500,000

35,545,000 133 204,683,600
10,300,000 18 62,291,000
45,845,000 151 266,974,600

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.2 แผนงานสาธารณสุข
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
4.5 แผนงานงบกลาง
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานการศึกษา
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7
6
16

470,000
490,000
1,431,000

8
6
16

2,070,000
490,000
1,431,000

7
6
16

470,000
490,000
1,431,000

7
6
16

470,000
490,000
1,431,000

7
6
16

470,000
490,000
1,431,000

36
30
80

3,950,000
2,450,000
7,155,000

6

350,000

6

350,000

6

350,000

6

350,000

6

350,000

30

1,750,000

6
41

11,868,000
14,609,000

6
42

11,868,000
16,209,000

6
41

11,868,000
14,609,000

6
41

11,868,000
14,609,000

6
41

11,868,000 30
14,609,000 206

59,340,000
74,645,000

55

4,789,000

56

5,059,000

55

4,789,000

55

4,789,000

55

4,789,000

276

24,215,000

8

400,000

8

400,000

8

400,000

8

400,000

8

400,000

40

2,000,000

63

5,189,000

64

5,459,000

63

5,189,000

63

5,189,000

63

5,189,000

316

26,215,000

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์

ปี 2566
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
12 1,485,000 13 1,535,000 12 1,485,000 12 1,485,000 12 1,485,000 61
7,475,000
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1
50,000
1
50,000
1
50,000
1
50,000
1
50,000
5
250,000
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
0
0
1
210,000
1
420,000
1
400,000
0
0
3
1,030,000
รวม
13 1,535,000 15 1,795,000 14 1,955,000 14 1,935,000 13 1,535,000 69
8,755,000
รวมทั้งสิ้น
167 101,676,000 183 117,575,600 179 152,473,000 170 114,447,000 156 109,718,000 855 595,889,600

แบบ ผ.01/1
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ปี 2566
โครงการพัฒนาที่นํามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

รวมทั้งสิ้น

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2

130,000

2

130,000

2

130,000

2

130,000

2

130,000

10

650,000

2

130,000

2

130,000

2

130,000

2

130,000

2

130,000

10

650,000

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการลงหินคลุก
ปรับปรุง ซ่อมแซมผิว
จราจร ถนนลูกรัง
หินคลุก ภายในตําบล
วังตะกู

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ลงหินคลุกปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ภายใน
ตําบลวังตะกู

2566
(บาท)
400,000

2567
(บาท)
400,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
400,000

2569
(บาท)
400,000

2570
(บาท)
400,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ปริมาณ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
หินคลุก สามารถสัญจรไปมาได้
ที่ลง สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่
3 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
ค.ส.ล. เริ่มจากทาง
ของประชาชนเป็นไป
แยกถนน ค.ส.ล. บ้าน ด้วยความสะดวก
นายจั่น ฟุ้งเปีย เชื่อม 2.เพื่อเพิ่มความ
ทางสาธารณะหลัง
ปลอดภัยในการ
บ้านนายกิตติศักดิ์โภช เดินทางและลดการ
นา พร้อมวางท่อ
เกิดอุบัติเหตุ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. และ 3.ป้องกันปัญหาน้ํา
บ่อพัก หมู่ที่ 1
ท่วมขังในพื้นที่
2 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนพระราชคุณา
ภรณ์ เลียบคลองเจดีย์
บูชาฝั่งตะวันตก (ซ.
บ้านอาจารย์เสนาะ)
พร้อมท่อลอดถนน หมู่
ที่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
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

2566
(บาท)
-

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3
990,000
เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก ทุก
ระยะ 10 เมตร

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
810,000

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

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

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

5 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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนดินหินคลุก กว้าง
4 เมตร ยาว 400
เมตร หนา 0.15
เมตร

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

2566
(บาท)
600,000

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

-

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

4,000,000

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการปรับปรุง
ขยายไหล่ถนน จาก
ปากซอยเปี่ยมจิต ไป
ถึงซอยรื่นรวย สู่คลอง
วังตะกู หมู่ที่ 2

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

7 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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงขยาย
ไหล่ถนน ขยายความ
กว้างจาก 4 เมตร
เป็น 6 เมตร ยาว
250 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 500 ตร.ม.
หรือโดยเฉลี่ยตาม
สภาพถนน
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.

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
250,000

124,000

-

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

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

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

9 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก ซอยบ้าน
คุณปลั่ง คงทอง หมู่ที่
2

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5
เมตร ยาว 40 เมตร
ผิวจราจรคอนกรีตหนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
200 ตร.ม. พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
Ø 0.40 เมตร ยาว 40
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.
ส.ล. ทุกระยะ 10 เมตร
มีบ่อพักจํานวน 4 บ่อ
รางวีระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4
เมตร ยาว 60 เมตร
ผิวจราจรคอนกรีต หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
240 ตร.ม. พร้อมงาน
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
Ø 0.40 เมตร ยาว 70
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.
ส.ล. ทุกระยะ 10 เมตร
จํานวน 7 บ่อ , รางวี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
194,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

240,000

-

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

10 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ข้างศาลาประชาคม
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่
11 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
ซอยบ้านนายหมก
ด้วยความสะดวก
อยู่ญาติมาก หมู่ที่ 3 2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 6 เมตร
ยาว 30 เมตร หนา
0.05 เมตร พร้อมท่อ
ลอดระบายน้ํา

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 230 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
920 ตร.ม. เริ่มจาก
แยกทางเข้าบ้านนาย
หมก อยู่ญาติมาก ถึง
บริเวณหน้าที่ดินนาย
ศิลา สายจันทร์

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
108,000

-

469,000

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณ
ซอยบ้าน นายปัญญา
ใจสงเคราะห์ หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 245 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
980 ตร.ม. เริ่มจาก
แยกคลองชลประทาน
9 ขวา - 5 ซ้าย ฝั่ง
ตะวันออก ถึงบริเวณ
หน้าที่ดิน นายปัญญา
ใจสงเคราะห์ หมู่ที่ 3

2566
(บาท)
499,000

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 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

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

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

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

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
257,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

145,000

-

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overley)
ซอยนาคราช หมู่ที่ 3

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

16 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสะพาน 2 ลงทุ่ง
เผาเต่า หมู่ที่ 3, 4

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overley)
กว้าง 5 เมตร ยาว
255 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,275
ตร.ม.
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 448 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05
เมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50
เมตร หรือโดยเฉลี่ย
ตามสภาพถนน มีพื้นที่
ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
1,792 ตร.ม.

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
497,000

-

-

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

913,000

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยบริเวณที่ดินนาย
พิชุม อุปสันโต หมู่ที่
3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
18 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
ซอยแสงประเสริฐ หมู่ ด้วยความสะดวก
ที่ 4
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
19 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
พร้อมวางท่อระบาย ด้วยความสะดวก
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ 2.เพื่อเพิ่มความ
พัก ซอยขนมเปี๊ยะ หมู่ ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
ที่ 4
เกิดอุบัติเหตุ
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
275,000

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 180 เมตร หนา
0.05 เมตร

-

-

495,000

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.05 เมตร

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
21 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
ซอยบ้านนางทองสวย ด้วยความสะดวก
แก้วทินกร หมู่ที่ 4
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
20 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง ซอยหลังร้าน
ขนมเจดีย์ทอง หมู่ที่
4, 5

22 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ซอยบ้านนายพีรพัฒน์
โชติพิเชฐ หมู่ที่ 4

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนดินลูกรัง กว้าง 6
เมตร ยาว 500 เมตร
ผิวจราจรดินลูกรัง
หนา 0.35 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,000 ตร.
ม.
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 130 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
520 ตร.ม. ซอยบ้าน
นางทองสวย แก้ว
ทินกร ถึงถนนเลียบ
คลองเจดีย์บูชา
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ ติ
กคอนกรีต หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
400 ตร.ม.

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
499,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

-

-

234,000

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-

-

180,000

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
24 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
ถนนบริเวณหน้าบ้าน ด้วยความสะดวก
นายประเทือง เปี่ยม 2.เพื่อเพิ่มความ
คล้า ถึงคอสะพาน
ปลอดภัยในการ
ก่อนข้ามคลอง
เดินทางและลดการ
ชลประทาน 8 ขวา 5 เกิดอุบัติเหตุ
ซ้าย หมู่ที่ 5
23 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ตั้งแต่ซอยบ้านเลขที่
55/5 ถึงบ้านเลขที่
15 (บ้านนายกีเซีย
วงศ์ทองเครือ) หมู่ที่ 5

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา
0.05 เมตร

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
2,000 ตร.ม.

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

-

-

2569
(บาท)
480,000

2570
(บาท)
-

1,265,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

25 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก ซอย
ประนอม ภูศรี หมู่ที่ 5

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3
ม. ยาว 127 ม. ผิว
จราจรคอนกรีตหนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 381 ตร.ม.
พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø
0.40 ม. ยาว 127
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.
ส.ล. ทุกระยะ 10 ม.
มีบ่อพักจํานวน 13
บ่อ, รางวีระบายน้ํา ค.
ส.ล. และท่อลอดถนน
ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.
จํานวน 2 ช่วง พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน
2 บ่อ

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
494,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1. ถนนมีสภาพสมบูรณ์ กองช่าง
ความพึง ดี สามารถสัญจรไปมา
พอใจของ ได้สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วม
ขังในพื้นที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

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

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
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

2566
(บาท)
490,000

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

27 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เลียบคลองวังตะกู
หลังองค์การโทรศัพท์
หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
28 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
พร้อมวางท่อระบาย ด้วยความสะดวก
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ 2.เพื่อเพิ่มความ
พัก ซอยหมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยในการ
หมู่ที่ 6
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 750 เมตร หนา
0.05 เมตร

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

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

228,000

-

งบประมาณ
2568
2569
(บาท)
(บาท)
1,875,000

-

-

2570
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

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

30 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยคุณแม่โกศล
หมู่ที่ 6

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร ยาว
242 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 968 ตร.ม.
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 5 ม. ยาว
150 ม. ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 750
ตร.ม. พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø
0.40 ม. ยาว 150
เมตร พร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 ม.
มีบ่อพักจํานวน 15 บ่อ
และท่อลอดถนน ค.ส.ล.
Ø 0.40 ม. จํานวน 3
ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
จํานวน 3 บ่อ

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

641,000

-

2569
(บาท)
493,000

2570
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

31 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

32 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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
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
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

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

360,000

-

2569
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2570
หลัก
(บาท)
351,000 ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

33 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน ซอยอู่ไมค์ หมู่ที่
6

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
34 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
เริ่มจากถนนสวน
ด้วยความสะดวก
ตะไคร้ - ม่วงตารศ
2.เพื่อเพิ่มความ
(ซอยชิ้นฮะง้อ 1) หมู่ ปลอดภัยในการ
ที่ 7 ถึงถนนลาดยาง เดินทางและลดการ
หมู่ 6 ต.นครปฐม
เกิดอุบัติเหตุ
(ช่วง 2)
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่
35 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
แยกถนนซอยชิ้นฮะง้อ ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
2 หมู่ที่ 7 ถึง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
ต.นครปฐม
เกิดอุบัติเหตุ

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
495,000

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

-

-

-

700,000

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

-

-

-

-

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

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

2,000,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
38 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
เริ่มจากทางแยกเข้า
บ้านนายชํานาญ จิต 2.เพื่อเพิ่มความ
งามยิ่ง หมู่ที่ 8 ถึงทาง ปลอดภัยในการ
สาธารณประโยชน์เขต เดินทาง
ติดต่อ ต.หนองปาก
โลง
36 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากทางเชื่อมถนน
สวนตะไคร้ - ม่วง
ตารศ ถึงสุดเขตที่ดิน
บ้านนายสมชาย ชิน
ฮะง้อ หมู่ที่ 7
37 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยแซ่อุ่น 2
หมู่ที่ 7

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
1,100,000

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

78,000

-

-

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร หนา
0.05 เมตร

-

-

-

800,000

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา
0.05 เมตร

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

39 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยบ้านคุณม่วย ปิยะ
ทักษานนท์ พร้อมท่อ
ลอดถนน หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่
40 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
เริ่มจากถนนมาลัย
ด้วยความสะดวก
แมน ถึงบ้านนางสุ
2.เพื่อเพิ่มความ
เพ็ญ รูปสูง พร้อมท่อ ปลอดภัยในการ
ลอดถนน หมู่ที่ 8
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่
41 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
เริ่มจากแยกถนน
2.เพื่อเพิ่มความ
มาลัยแมน ถึงบ้าน
นายสมชัย เทพมาลา ปลอดภัยในการ
พันธ์ศิริ สุดเขตคลอง เดินทางและลดการ
ชลประทาน 8 ขวา 5 เกิดอุบัติเหตุ
ซ้าย หมู่ที่ 8

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
440,000

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

-

-

500,000

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร หนา
0.05 เมตร

-

-

1,000,000

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 220 เมตร หนา
0.05 เมตร พร้อมท่อ
ลอดถนน 1 ช่วง

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

42 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบสระเก็บน้ําดิบ ใน
ระบบประปา หมู่ที่ 8

43 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยศาลแม่ย่า จาก
ถนนลาดยางเดิม ถึง
สุดเขตตําบลวังตะกู
หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ หมู่ที่
6 ตําบลทัพหลวง
44 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยยุระ ยมกวาง เริ่ม
จากถนนลาดยางเดิม
ถึงสุดเขตทาง
สาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 8

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การสัญจรมี
ความสะดวกมากขึ้น
พนักงานใช้เป็นเส้น
ทางในการปฏิบัติงาน
ได้สะดวกขึ้น
2.เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นสถานที่พักผ่อน
และออกกําลังกาย
1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 810 เมตร ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
3,240 ตร.ม.
ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 6 เมตร ยาว
690 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
4,140 ตร.ม.
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา
0.05 เมตร

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

2569
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)

-

-

-

2,070,000

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-

-

-

170,000

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

2570
(บาท)
1,620,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.การสัญจรมีความ
สะดวกมากขึ้น พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกขึ้น
2.ประชาชนในตําบล
วังตะกู และตําบล
ใกล้เคียงมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกาย
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวกและรวดเร็ว
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

45 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overley)
ซอยบ้านเฮียเลี้ยง หมู่
ที่ 8

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

46 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 8

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Overley)
กว้าง 5 เมตร ยาว
260 เมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,300
ตร.ม.
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 195 เมตร
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
975 ตร.ม.

2566
(บาท)
499,000

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

497,000

-

-

2569
(บาท)
-

-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

กองช่าง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
47 โครงการก่อสร้างถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป นกรีต กว้าง 5 เมตร
ยาว 158 เมตร ผิว
ด้วยความสะดวก
เริ่มจากถนน ค.ส.ล.
จราจรแอสฟัลท์ ติ
เดิมหน้าบ้านนายภา 2.เพื่อเพิ่มความ
กคอนกรีต หนา 0.05
วัต ดิษสกุลวัฒนา ถึง ปลอดภัยในการ
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
เดินทางและลดการ
ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5 เกิดอุบัติเหตุ
จราจรไม่น้อยกว่า
ซ้าย หมู่ที่ 8
790 ตร.ม. พร้อมท่อ
ลอดถนน ค.ส.ล. Ø
1 เมตร จํานวน 12
ท่อน เริ่มจากถนน
ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้าน
นายภาวัต ดิษสกุล
วัฒนา ถึงถนนเลียบ
คลองชลประทาน 8
ขวา 5 ซ้าย
ขยายไหล่ทางหินคลุก
48 โครงการก่อสร้างขยาย เพื่อแก้ไขปัญหา
กว้างเฉลี่ยข้างละ
ไหล่ทางหินคลุก ถนน การจราจรและ
1.50 เมตร ยาว
ซอยเทิดพระเกียรติ
ปรับปรุงพัฒนา
850 เมตร มีพื้นที่ไม่
หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 เส้นทางคมนาคม
สําหรับการสัญจรให้ได้ น้อยกว่า 2,550 ตร.
ม.
มาตรฐาน

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
392,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

-

255,000

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี กองช่าง
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

1.ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

49 โครงการปรับปรุง
ขยายสะพาน ค.ส.ล.
ข้ามคลองวังตะกู
พร้อมก่อสร้างราว
สะพาน เชื่อมต่อ
ระหว่าง หมู่ที่ 2 กับ
หมู่ที่ 6 (สะพานช้าง)
50 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต
อเนกประสงค์ บริเวณ
หน้าอาคาร ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 3
51 โครงการก่อสร้าง
ประตู ปิด - เปิดน้ํา
บริเวณคลองดินส่งน้ํา
สะพาน 2 หมู่ที่ 3

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
550,000

ลานคอนกรีต พื้นที่
100 ตารางเมตร

-

-

-

-

50,000

เพื่อให้สามารถระบาย ประตูปิด – เปิดน้ํา
จํานวน 1 แห่ง
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

-

-

-

100,000

-

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2. เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
เพื่อใช้เป็นสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรม
ร่วมกันของประชาชน
ในตําบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สะพาน ค.ส.ล.
กว้าง 7 เมตร ยาว
15 เมตร พร้อมราว
สะพาน ความยาว 15
เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

1. ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว
2. อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ร้อยละ ประชาชนในตําบลวัง
ความพึง ตะกูมีพื้นที่สําหรับใช้ใน
พอใจของ การจัดกิจกรรมร่วมกัน
ประชาชน
ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
52 โครงการวางท่อ
Ø 0.60 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ประสิทธิภาพในขณะ 70 เมตร มีบ่อพักทุก
พร้อมบ่อพัก ตั้งแต่
ระยะ 10 เมตร
ทางแยกซอยพนาวัลย์ ฝนตก และป้องกัน
จํานวน 7 บ่อ ตั้งแต่
เลียบถนนสวนตะไคร้ ปัญหาน้ําท่วมขังใน
- ม่วงตารศ เชื่อมท่อ พื้นที่
ทางแยกซอยพนาวัลย์
ระบายน้ําเดิม หมู่ที่ 1
เลียบถนนสวนตะไคร้ม่วงตารศ ถึงบริเวณ
หน้าที่ดินคุณบานเย็น
สุคนธมณี (ระบายน้ํา
ไปทิศเหนือ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
53 โครงการวางท่อ
น้ําได้อย่างมี
Ø 0.40 เมตร ยาว
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 430 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
หน้าอุโบสถ วัดวังตะกู ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พร้อมงานซ่อมแซม
ถึงท่อระบายน้ําเดิม
พื้นที่
ถนน AC
(ฝั่งตรงข้าม รพ.สต.
วังตะกู) หมู่ที่ 1
พร้อมงานซ่อมแซม
ถนน AC

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
219,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

-

1,050,000

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

54 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
วัดวังตะกู เชื่อมลงท่อ
ระบายน้ําทางหลวง
(ซอยสมศักดิ์
อลูมิเนียม ฝั่งวัดวัง
ตะกู) หมู่ที่ 1
55 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก จาก ท่อ
ระบายน้ําเดิมบริเวณ
หน้าบ้านนางสงัด
อนุวงศ์นวรัตน์ ถึง
บริเวณที่ดินนางสาว
อมรทิพย์ สูงกิจบูลย์
หมู่ที่ 1
56 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ซอยเปี่ยมจิต ถึงบ้าน
ปลัดจําลอง ทัศนา
(เดิม) หมู่ที่ 2

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
Ø 0.40 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ 400 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
480,000

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด Ø 0.40 เมตร
ยาว 170 เมตร
พร้อมบ่อพักทุกระยะ
10 เมตร จํานวน 17
บ่อ

-

204,000

-

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

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

-

-

-

720,000

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
57 โครงการวางท่อ
Ø 0.40 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 50 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
บริเวณบ้านนางจันทร์ ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
มุมศิลป์ เชื่อมท่อ
ระบายน้ําเดิม หมู่ที่ 2 พื้นที่
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
58 โครงการวางท่อ
Ø 0.40 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 100 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ฝนตก และป้องกัน
ศาลาประชาวัง ถึง
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู หมู่ที่ 2 พื้นที่
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
59 โครงการวางท่อ
Ø 0.40 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 50 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ฝนตก และป้องกัน
บริเวณบ้านคุณสละ
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
ฟุ้งเปีย ถึงบ้านคุณ
สมปอง พบสุข เชื่อม พื้นที่
ถึงท่อระบายน้ําเดิม
หมู่ที่ 2

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

-

-

120,000

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

-

60,000

-

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่
60

61

62

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
โครงการวางท่อ
Ø 0.60 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 235 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ฝนตก และป้องกัน
แยกถนนมาลัยแมน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
ฝั่งตะวันตก ถึงแยก
ประสานฟาร์ม บริเวณ พื้นที่
ที่ดิน นายสุทัศน์ ตัน
ครองศิลป์ หมู่ที่ 2
โครงการวางท่อ
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
น้ําได้อย่างมี
Ø 0.80 เมตร ยาว 6
พร้อมบ่อพัก เลียบ
ประสิทธิภาพในขณะ เมตร พร้อมบ่อพักทุก
ถนนลาดยางหน้า
ฝนตก และป้องกัน
ระยะ 10 เมตร
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ปัญหาน้ําท่วมขังใน
3
พื้นที่
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
โครงการวางท่อ
Ø 0.60 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 427 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ฝนตก และป้องกัน
สามแยกเกาะแก้ว
เลียบถนนสวนตะไคร้ ปัญหาน้ําท่วมขังใน
- ม่วงตารศ ถึงซอยบ่อ พื้นที่
ทราย หมู่ที่ 4

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

40,000

-

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

769,000

-

-

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

2569
(บาท)
470,000

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่
63

64

65

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
โครงการวางท่อ
Ø 0.60 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 400 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
บ้านนายประยงค์ อุ่น ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
หมั่นกิจ ถึงบ้านนาง
สุภัทรา ชาวนาวิก หมู่ พื้นที่
ที่ 4
โครงการวางท่อ
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
น้ําได้อย่างมี
Ø 0.60 เมตร ยาว
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 350 เมตร พร้อมบ่อ
ฟาร์มไก่ ปลายทุ่งนา ฝนตก และป้องกัน
พักทุกระยะ 10 เมตร
เลียบถนนสวนตะไคร้ ปัญหาน้ําท่วมขังใน
- ม่วงตารศ เชื่อมลง พื้นที่
คลองดินทุ่งเผาเต่า
หมู่ที่ 4
โครงการวางท่อลอด เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
Ø 0.80 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ถนน พร้อมบ่อพัก
ผ่านถนนสวนตะไคร้ - ประสิทธิภาพในขณะ 16 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ฝนตก และป้องกัน
ม่วงตารศ เชื่อมท่อ
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
ระบายน้ําเดิม (ซอย
พื้นที่
นาคราช) หมู่ที่ 4

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
720,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

630,000

-

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

-

-

40,000

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่
66

67

68

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
โครงการวางท่อ
Ø 0.60 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก ซอยบ่อ ประสิทธิภาพในขณะ 180 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ฝนตก และป้องกัน
ทราย หมู่ที่ 4
จํานวน 18 บ่อ เริ่ม
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
จากบ้านยายเบี้ยว เข้า
พื้นที่
ซอยบ่อทราย ถึงบ้าน
นายสุวตั ร หงษ์ทอง
โครงการวางท่อ
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
น้ําได้อย่างมี
Ø 0.40 เมตร ยาว
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 200 เมตร พร้อมบ่อ
บ้านนายบุญเชิด เล็ก ฝนตก และป้องกัน
พักทุกระยะ 10 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
แดงอยู่ ถึงบ้านนาง
จําปี อินทร์บํารุง หมู่ที่ พื้นที่
5
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
โครงการวางท่อ
Ø 0.40 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก ซอยห้อง ประสิทธิภาพในขณะ 135 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
แถวอาจารย์เจียม หมู่ ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
ที่ 5
พื้นที่

2566
(บาท)
494,000

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

240,000

-

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

-

270,000

-

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

69 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ท่อระบายน้ําเดิม
บริเวณหน้าที่ดินนาย
สมคิด ภูศรี ถึงคลอง
เจดีย์บูชา หมู่ที่ 5
70 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
ปากทางเข้าริมถนน
สาย กม.5 - กระดี
เดียว เลียบรั้วโรงงาน
ก๋วยเตี๋ยว ถึงบริเวณ
ที่ดินนายเสียงชัย
เมียวนวม หมู่ที่ 6
71 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก
แยกซอยวังป่า เลียบ
ถนน ก.ม.5 - กระดี
เดียว เชื่อมลงคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5
ซ้าย หมู่ที่ 6

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
น้ําได้อย่างมี
Ø 0.60 เมตร ยาว
ประสิทธิภาพในขณะ 380 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
จํานวน 38 บ่อ
พื้นที่

2566
(บาท)
-

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
1,019,600
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

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

-

-

204,000

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะ
ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่

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

-

-

-

680,000

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
72 โครงการวางท่อ
Ø 0.60 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 300 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
ปากซอยชิ้นฮะง้อ 1 ฝนตก และป้องกัน
จากบ้านนายเจียม ชิ้น ปัญหาน้ําท่วมขังใน
ฮะง้อ ถึงท่อระบายน้ํา พื้นที่
เดิม หมู่ที่ 7
73 โครงการวางท่อ
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
น้ําได้อย่างมี
Ø 0.60 เมตร ยาว
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 520 เมตร พร้อมบ่อ
หมู่บ้านลีลาวดี เลียบ ฝนตก และป้องกัน
พักทุกระยะ 10 เมตร
ถนนสวนตะไคร้ - ม่วง ปัญหาน้ําท่วมขังใน
ตารศ เชื่อมลงท่อ
พื้นที่
ระบายน้ําเดิม ปาก
ซอยพนาวัลย์ 2 หมู่ที่
7

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
510,000

-

936,000

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่
74

75

76

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
โครงการวางท่อ
Ø 0.40 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ประสิทธิภาพในขณะ 90 เมตร พร้อมบ่อ
พร้อมบ่อพัก ซอย
พักทุกระยะ 10 เมตร
ลิ้มวชิรานนท์ หมู่ที่ 7 ฝนตก และป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่
โครงการวางท่อ
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
Ø 0.60 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มจาก ประสิทธิภาพในขณะ 285 เมตร พร้อมบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
บริเวณที่ดินนายพรชัย ฝนตก และป้องกัน
พรหิรันรัตน์ ถึงบริเวณ ปัญหาน้ําท่วมขังใน
ที่ดินของนายประสาท พื้นที่
ชนสุต หมู่ที่ 8
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
โครงการวางท่อ
Ø 1.00 เมตร ยาว
น้ําได้อย่างมี
ระบายน้ํา ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก เริ่มตั้งแต่ ประสิทธิภาพในขณะ 1,220 เมตร พร้อม
บ่อพักทุกระยะ 10
ฝนตก และป้องกัน
ท้ายซอยศาลแม่ย่า
เมตร
เลียบถนนมาลัยแมน ปัญหาน้ําท่วมขังใน
เชื่อมท่อระบายน้ําทาง พื้นที่
หลวงจังหวัดนครปฐม
หมู่ที่ 8

2566
(บาท)
117,000

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

513,000

-

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

-

-

3,660,000

-

-

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

กองช่าง

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

77 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์

78 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
บริเวณที่สาธารณะริม
คลองเจดีย์บูชา หมู่ที่
5
รวม

..78..โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทํา
ให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมา

เพื่อจัดให้มีสถานที่
ส่วนรวมไว้รับฟังความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ
และใช้ในกิจกรรมของ
ประชาชน หมู่ที่ 5
และประชาชนใน
ตําบลวังตะกู
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
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
อาคารอเนกประสงค์
กว้าง 6 เมตร ยาว
12 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.

-

2566
(บาท)
54,000

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

204,000

-

-

-

-

-

-

360,000

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

6,224,000 9,669,600 13,299,000 15,850,000 4,521,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
โคมไฟ
ส่อง
สว่างที่
ติดตั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

พื้นที่ ประชาชน หมู่ที่ 5 และ
อาคารที่ ประชาชนตําบลวังตะกู
ก่อสร้าง มีสถานที่สําหรับใช้จัด
ประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
1.๒ แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ําดิบประปา
(กลางบ่อ)
2 โครงการจัดซื้อที่ดิน
บริเวณระบบประปา
ผิวดิน อบต.วังตะกู

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อใช้ในการสูบน้ําดิบ โรงสูบน้ําดิบ ขนาด 4
x 4 เมตร พื้นที่ 16
เข้าระบบการผลิต
ตร.ม.
น้ําประปาผิวดิน
ให้บริการประชาชน
1.เพื่อใช้ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา เพื่อนําน้ํา
ล้างหน้าทรายกลับเข้า
สู่กระบวนการผลิต
น้ําประปาใหม่
2.เพื่อเป็นการช่วย
ประหยัดทรัพยากรน้ํา

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

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
350,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

-

-

400,000

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ขนาด ประชาชนมีน้ําประปาใช้ กองช่าง
พื้นที่โรง อย่างเพียงพอ ทันต่อ
สูบน้ํา ความต้องการ
ดิบที่
ก่อสร้าง
ขนาด ระบบประปาผิวดิน
กองช่าง
ที่ดินที่ อบต.วังตะกู มีราง
จัดซื้อ ระบายน้ํา สามารถ
ประหยัดทรัพยากรน้ําได้
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดซื้อที่ดิน
บริเวณระบบประปา
ผิวดิน อบต.วังตะกู

4 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ําใส ขนาด
3,000 ลบ.ม.
5 โครงการก่อสร้างรั้ว
ค.ส.ล. และประตูบาน
เลื่อนเหล็ก ในระบบ
ประปาผิวดิน อบต.
วังตะกู หมู่ที่ 8

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ที่ดินบริเวณระบบ
1. เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน
การก่อสร้างถังเก็บน้ําใส ประปาผิวดิน อบต.
อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ วังตะกู
ของระบบประปาผิวดิน
อบต.วังตะกู สําหรับ
รองรับการขยายตัวของ
ชุมชน
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
น้ําประปาให้บริการ
ประชาชน
เพื่อใช้ในการเก็บ
ถังเก็บน้ําใส ขนาด
น้ําประปา ไว้สูบจ่าย
ความจุ 3,000 ลบ.
ให้บริการประชาชน
ม. จํานวน 1 ถัง
1. เพื่อป้องกันสัตว์และ
บุคคลภายนอกเข้ามาใน
สถานที่ราชการโดยไม่ได้
รับอนุญาต
2. เพื่อรักษาคุณภาพ
น้ําประปาและความ
เชื่อมั่นที่ดีในการอุปโภค
- บริโภคน้ําประปา

รั้ว ค.ส.ล. ผนังแผ่น
เมนทัลชีท สูง 1.5
เมตร ยาว 85 เมตร
และประตูบานเลื่อน
เหล็ก สูง 1.5 เมตร
ยาว 4 เมตร บริเวณ
ทางเข้า-ออก ใน
ระบบประปาผิวดิน
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 8

งบประมาณ
2568
2569
(บาท)
(บาท)
2,000,000

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

-

-

-

-

10,000,000

115,000

-

-

-

-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขนาด
ที่ดินที่
จัดซื้อ

มีพื้นที่สําหรับก่อสร้าง
อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ
ของระบบประปาผิวดิน
อบต.วังตะกู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
น้ําประปาให้บริการ
ประชาชน

ขนาด
ถังเก็บ
น้ําใสที่
ก่อสร้าง
ความ
ยาวรั้ว
ค.ส.ล.
และ
ประตูที่
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ ทันต่อ
ความต้องการ ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน
1. สามารถควบคุมดูแล
สถานที่ได้
2. สามารถรักษา
คุณภาพน้ําประปา และ
ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นที่ดีในการใช้
น้ําประปาเพื่อการ
อุปโภค - บริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
6 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพื่อใช้เป็นพลังงาน ระบบประปาผิวดิน
ทดแทนในการผลิตน้ํา อบต.วังตะกู
ผลิตน้ําประปา จาก
1. บริเวณอาคารโรง
เดิมใช้พลังงานไฟฟ้า ประปาของ อบต.
สูบน้ําดิบกรมอนามัย
วังตะกู
มาใช้พลังงาน
2. บริเวณอาคารโรง
2.เพื่อลดต้นทุนค่า
แสงอาทิตย์ (ระบบ
ไฟฟ้าในการผลิต
โซล่าเซลล์)
สูบน้ําดิบกรมโยธาฯ
น้ําประปาของ อบต. 3. บริเวณอาคารอื่นๆ
วังตะกู
ในระบบประปาผิวดิน
3.เพื่อเป็นต้นแบบใน อบต.วังตะกู
ด้านการประหยัด
พลังงาน และส่งเสริม
พลังงานทดแทน
7 โครงการก่อสร้างรั้วตา เพื่อใช้แสดงขอบเขต รั้วตาข่ายสําเร็จรูป
ข่ายสําเร็จรูป ใน
และป้องกันทรัพย์สิน (ฐาน ค.ส.ล.) สูง
ระบบประปาผิวดิน
ของทางราชการไม่ให้ 1.80 เมตร
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 8 สูญหาย / ได้รับความ ช่วงที่ 1 บริเวณแนว
เสียหาย
เขตที่ดินด้านทิศ
ตะวันตก ยาว 140
เมตร
ช่วงที่ 2 บริเวณแนว
เขตที่ดินด้านทิศ
ตะวันออก ยาว 160
เมตร

2566
(บาท)
300,000

2567
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
300,000

2569
(บาท)
300,000

2570
(บาท)
300,000

140,000

-

-

-

-

-

160,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
พลังงาน
ไฟฟ้าที่
สามารถ
ผลิตได้
/ ต้นทุน
ค่าไฟฟ้า
ที่ลดลง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1.ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ใน กองช่าง
การผลิตน้ําประปาลดลง
2.อบต.วังตะกูเป็น
ต้นแบบในด้านการ
ประหยัดพลังงาน และ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน
ให้กับหน่วยงานต่างๆ
ประชาชน ตลอดจนผู้ที่
สนใจได้เข้ามาศึกษาหา
ความรู้

ความ ระบบประปาผิวดินมีรั้ว
ยาวรั้วที่ แสดงขอบเขต และ
ก่อสร้าง ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับความ
ปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
เปลี่ยนท่อเมนประปา
8 โครงการปรับปรุงท่อ เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน จากเดิม HDPE.PN 6
เมนประปา พร้อม
ขนาด Ø 110 ม.ม.
ซ่อมแซมถนน เริ่มจาก เขตพื้นที่ได้อย่างมี
(4 นิ้ว) เป็นท่อเมน
ทางเข้าวัดวังตะกู ถึง ประสิทธิภาพ
ประปา HDPE.PN 6
หน้าร้านสมศักดิ์
ขนาด Ø 160 ม.ม.
อลูมิเนียม หมู่ที่ 1
(6 นิ้ว) ยาว 322
เมตร (เชื่อมด้วยเครื่อง
เชื่อมความร้อน) พร้อม
ซ่อมแซมถนน
9 โครงการวางท่อเมน
เพื่อจ่ายน้ําประปา
ท่อเมนประปา
ประปา พร้อมอุปกรณ์ ให้บริการประชาชนใน HDPE.PN 10 ขนาด
เริ่มบริเวณหอกระจาย เขตพื้นที่ได้อย่างมี
Ø 160 ม.ม. (6 นิ้ว)
ข่าว หมู่ที่ 6 ถึง
ประสิทธิภาพ
ยาว 595 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
บริเวณหน้าบ้านนาย
สมหมาย เมียวนวม
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
หมู่ที่ 5
ร้อน)

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
257,000

-

483,000

-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ ประชาชนมีน้ําประปาใช้ กองช่าง
ความพึง อย่างเพียงพอ ทันต่อ
พอใจของ ความต้องการ
ประชาชน
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ ประชาชนมีน้ําประปาใช้
ความพึง อย่างเพียงพอ ทันต่อ
พอใจของ ความต้องการ
ประชาชน

กองช่าง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

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

..10..โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายน้ําประปา
ให้บริการประชาชนใน
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุงท่อเมน
ประปาจากเดิม
ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว
มาเป็นท่อ
HDPE.PN 10
ขนาด Ø 90 มม. (3
นิ้ว) ความยาว 800
ม. พร้อมอุปกรณ์
(เชื่อมด้วยเครือ่ ง
เชื่อมความร้อน)
-

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
311,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

555,000 1,604,000 957,000 2,300,000 10,300,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ ประชาชนมีน้ําประปาใช้ กองช่าง
ความพึง อย่างเพียงพอ ทันต่อ
พอใจของ ความต้องการ
ประชาชน
ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ 1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ
ของชมรมผู้สูงอายุตําบลวัง
ตะกู ได้มีการรวมกลุ่มทํา
กิจกรรมตามสมัครใจ เป็นการ
เพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการ
ฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
ผู้สูงอายุที่สนใจ ได้เข้ามา
ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม
และขบวนการรวมกลุ่ม
4. เพื่อฝึกจินตนาการทาง
สมอง ป้องกันภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
ผู้สูงอายุในตําบลวังตะกู
จํานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ
ได้รับความรู้การ
ประกอบอาชีพเสริม

2566
(บาท)
40,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000 40,000 40,000

2570
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้สูงอายุ
นําความรู้
ที่ได้ไป
สร้าง
อาชีพมี
รายได้
เลี้ยง
ตนเอง
และ
ครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ในอาชีพเสริมที่
ฝึกอบรม
2. ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว เกิด
ความภูมิใจในตัวเอง
3. สร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือ
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตําบล
วังตะกูและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ 1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สตรีตําบลวังตะกู
คุณภาพชีวิตของสตรีในตําบล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุขบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ให้แก่ชุมชน
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระหว่าง อบต. และชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของสตรีในพื้นที่ให้สามารถ
บริหารจัดการกลุ่มได้อย่าง
ยั่งยืน
3 โครงการบริหารและ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า คิดพัฒนา
จัดการพลังงานใน
พลังงานทดแทนในท้องถิ่น
ชุมชน
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก และสามารถต่อยอด
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

รวม

..3..โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ
สมาชิกกลุ่มสตรีตําบล
วังตะกู และพนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู จํานวน
40 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจตาม
หลักสูตรที่กําหนด

2566
(บาท)
60,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000 60,000 60,000

2570
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้
ความ
เข้าใจและ
สามารถ
นําความรู้
ที่ได้
กลับไป
ประกอบ
อาชีพ
เพิ่มรายได้
ให้กับ
ครอบครัว
และชุมชน
50,000 ร้อยละ
ของผู้เข้า
อบรมที่นํา
ความรู้ที่
ได้รับไป
ประยุกต์
ใช้ให้เกิด
ประโยชน์

50,000 50,000 50,000 50,000
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้การบริหารจัด
การพลังงานในชุมชน
และพลังงานทดแทน
เช่น แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
, เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ,
การผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันพืชใช้
แล้ว ฯลฯ
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น
2. กลุ่มสตรีในตําบลมี
แนวทางปฏิบัติในการ
รวมกลุ่มอาชีพ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดแนวคิด วิสัยทัศน์
และทัศนคติที่ดีในการ
พัฒนาตนเอง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แรงบันดาลใจและ
แนวคิดใหม่ๆ ในการ
ประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้
สํานักปลัด
1.ครัวเรือนสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในด้าน
พลังงาน
2.ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

-

-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบล
วังตะกู

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มีความรู้
ความ
เข้าใจเรื่อง
การ
ท่องเที่ยว
ชุมชน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1. ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลวังตะกู การศึกษา
ศาสนา
มีความรู้ ความเข้าใจใน
และ
เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน
วัฒนธรรม
2. มีข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน
3. ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลวังตะกู
มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน และนํามาปรับใช้
ในพื้นที่ตําบลวังตะกูได้

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

๒ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รวม

..2..โครงการ

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

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตําบล
วังตะกู

2566
(บาท)
20,000

-

70,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มีส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว
-

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลวังตะกู
2 โครงการอบรมตรวจ
วิเคราะห์ดินในพื้นที่
การเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล
วังตะกู

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจําตําบลวังตะกูได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา

1. เพื่อให้เกษตรกร
สามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาสภาพดินในพื้นที่
2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต
พืช

จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร และ
ประชาชนที่สนใจ จํานวน
40 คน

2566
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

2570
(บาท)
30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ศูนย์
บริการฯ
ที่ได้รับ
การพัฒนา
ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ที่นําความรู้
ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

มีศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
สะดวก และสวยงาม
ไว้ให้บริการประชาชน
ในตําบล
1. เกษตรกรสามารถ สํานักปลัด
วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาสภาพดินใน
พื้นที่ได้
2. เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนในการผลิต
พืชได้

แบบ ผ.02
2566
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000- 10,000

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
วังตะกู จํานวน 40 คน

10,000

10,000

10,000

10,000

เกษตรกร ประชาชน และผู้
5 โครงการส่งเสริมอาชีพ 1. เพื่อให้ความรู้แก่
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง เกษตรกร ประชาชน ได้มี ที่สนใจ
การเกษตร
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น
3. เพื่อเป็นการบํารุงและ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน ให้มี
รายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต และสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

20,000

20,000

20,000

20,000

ที่

โครงการ

3 โครงการส่งเสริมการ
ใช้และการผลิตสาร
ชีวอินทรีย์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้
สารชีวอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีในการควบคุม
ศัตรูพืช
2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต
พืช

4 โครงการพัฒนาบริหาร 1. เพื่อสามารถถ่ายทอด
จัดการและถ่ายทอด ความรู้ด้าน
ความรู้ทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
2. เพื่อให้ความรู้ในด้าน
การเพิ่มผลผลิตพืช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร และ
ประชาชนที่สนใจ จํานวน
40 คน

2570
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ที่นําความรู้
ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์
10,000 ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ที่นําความรู้
ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์
20,000 ร้อยละ
ของผู้
เข้าร่วม
โครงการ
ที่นํา
ความรู้ที่
ได้รับไป
ใช้ในการ
ประกอบ
อาชีพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

1. เกษตรกรมีการใช้
สาวชีวอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีในการควบคุม
ศัตรูพืช
2. เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนในการผลิต
พืชได้
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สํานักปลัด
ได้รับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ด้านการ
เพิ่มผลผลิตพืช

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

แบบ ผ.02
หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ที่
2566
2570
หลัก
(บาท)
(บาท)
ุ ภาพ สํานักปลัด
เพื่อให้ประชาชนนําแนว ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง 60,000
6 โครงการร่วมตาม
60,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนมีคณ
คิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ใช้ชีวิตโดยเน้นการปฏิบัติบน
แนวคิดเศรษฐกิจ
ของผู้เข้าร่วม ชีวิตที่ดีขึ้น
พอเพียง และโครงการ พอเพียง และโครงการอัน ทางสายกลาง มีความ
โครงการ 2.ประชาชนมี
เนื่องมาจากพระราชดําริ / พอประมาณ มีเหตุผล และ
อันเนื่องมาจาก
น้อมนํา ความสุขในการดําเนิน
พระราชเสาวนีย์ต่างๆ มา มีภูมิคุ้มกันที่ดี
พระราชดําริ / พระ
แนวคิดมา ชีวิต
ประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ราชเสาวนีย์
ใช้ในชีวิต
ชีวิต
ประจําวัน
รวม
..6..โครงการ
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000 60,000 60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์
ภายในตําบลวังตะกู

รวม

..1..โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ริมถนน
ปราศจากวัชพืชขึ้นปก
คลุมในระดับสูง สร้าง
ความปลอดภัยในการ
สัญจร
2.เพื่อให้ริมถนนมี
ทัศนียภาพสวยงาม
สะอาด เรียบร้อยอยู่
เสมอ
3.เพื่อดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม สภาพ
พื้นที่ริมถนนให้มี
ประสิทธิภาพ
4.เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม ระบบ
นิเวศน์ อนุรักษ์
ธรรมชาติ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ทําการ อบต.
วังตะกู ถนน คลอง
สวนสาธารณะ และ
พื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
วังตะกู

-

งบประมาณ
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขนาด
พื้นที่ที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์

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

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผักตบชวาอบแห้ง

วัตถุประสงค์
1 . เ พื่ อ ล ด ปั ญ ห า
ผักตบชวาในคลองเจดีย์
บูชาและคลองสาขา
2. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร นํ า
ผักตบชวามาแปรรูปเป็น
ผักตบชวาอบแห้ง
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ
เ ส ริ ม ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
รายได้ จ ากการแปรรู ป
ผักตบชวา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เป้าหมาย
กลุ่มประชาชนทั่วไป
ผลผลิต
ปริมาณผักตบชวาใน
คลองเจดีย์บูชาลดลง

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
5๐,๐๐๐

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ร้อยละ
95 ของกลุ่ม
เป้าหมาย
ผ่านการ
อบรมการ
แปรรูป
ผักตบชวา
2. ร้อยละ
30 ของกลุ่ม
เป้าหมายมี
อาชีพเสริม
จากการนํา
ผักตบชวา
มาแปรรูป
อบแห้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หลัก
กอง
1. ปัญ หาผัก ตบชวาในคลอง
เจดีย์บูชาและคลองสาขาได้รับ สาธารณสุข
และ
การแก้ไข
2. ประชาชนมีความรู้ในการ สิ่งแวดล้อม
นํ า ผั ก ตบชวามาแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาอบแห้ง
3. ประชาชนได้รับส่งเสริม
อาชีพเสริมและมีรายได้จาก
การนําผักตบชวามาแปรรูป

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

2 โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนาคลอง
เจดีย์บูชา และคลอง
วังตะกู

3 โครงการให้ความรู้
แก่เยาวชนในการ
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.คลองเจดีย์บูชาและ
คลองสาขาได้รับการขุด
ลอกวัชพืชน้ํา/
ผักตบชวา
2.คลองเจดีย์บูชาและ
คลองสาขาได้รับการ
ดูแล และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มี
ความสะอาด สวยงาม

เยาวชนในตําบล
วังตะกู

2566
(บาท)
90,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000 90,000 90,000

2570
(บาท)
90,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หลัก
กอง
ร้อยละ 1.คลองเจดีย์บูชาและคลอง
สาขาได้รับการปรับปรุงสภาพ สาธารณสุข
ของ
และ
หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
สิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล
เอกชน 2.ประชาชน และหน่วยงาน
ประชาชน ต่างๆ ในพื้นที่มีส่วนร่วมใน
ที่เข้าร่วม การร่วมอนุรักษ์ บํารุงรักษา
กิจกรรม ฟื้นฟูคลอง
3.ประชาชนมีความสํานึกใน
การรักษาความสะอาด และ
ความเรียบร้อยของชุมชน
ตัวชี้วัด
(KPI)

กอง
ร้อยละ เยาวชนมีจิตสํานึกและร่วมกัน
สาธารณสุข
90 ของ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และ
ผู้ร่วม และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
โครงการ
เกิดจิตสํานึก
และร่วม
กันรักษา
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02
งบประมาณ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
2566
2567
2568
2569
2570
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการพัฒนาการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน มีธนาคารขยะชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
จัดการขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 1 แห่ง
“ธนาคารขยะ
ในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
ชุมชน” ตําบล
การจัดการขยะมูลฝอย และ
วังตะกู
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ
และสิ่งปฏิกูลต่างๆ
2. เพื่อรณรงค์ และขยายผล
สู่การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด
และบูรณาการความร่วมมือ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น สอดคล้องหลักการ
ของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
5 โครงการหน้าบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี บ้านเรือนราษฎร
น่ามองชุมชนสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน หมู่ที่ 1 - 8 ตําบล
บ้านของตนเอง ให้มีความ วังตะกู
และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สะอาด ควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์การเกิดโรคระบาด
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.ร้อยละ 60
ของหลังคาเรือน
ในตําบลวังตะกู
เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ธนาคารขยะชุมชน
2.ร้อยละ 80
ของสมาชิก
ธนาคารขยะชุมชน
มีความรู้ในการ
คัดแยกขยะได้
ถูกต้อง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1. การจัดการขยะมูล
สาธารณสุข
ฝอยในตําบล
และ
วังตะกูมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย

จํานวนครัวเรือน ประชาชนให้ความ
ที่เข้าร่วม
ร่วมมือในการพัฒนา
โครงการ
บริเวณบ้านให้มีความ
สะอาด และมีความ
ปลอดภัยจากสัตว์ และ
แมลงนําโรค

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการปรับปรุง
เพื่อใช้สําหรับเป็นสถานที่
อาคารโรงอาหาร
200,000
มีสถานที่ที่ใช้ มีสถานที่สําหรับดําเนิน
ดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ (เดิม) ศูนย์พัฒนา
อาคารโรงอาหาร
สําหรับดําเนิน กิจกรรมธนาคารขยะ
เด็กเล็กตําบลวังตะกู
(เดิม) ศูนย์พัฒนา
กิจกรรมธนาคาร ตําบลวังตะกู
ตําบล วังตะกู
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง
เด็กเล็กตําบลวังตะกู
ขยะตําบลวังตะกู
4.00 เมตร ยาว
(ทําธนาคารขยะ)
12.00 เมตร ได้รับ
หมู่ที่ 2
การปรับปรุงเป็น
สถานที่ดําเนิน
กิจกรรมธนาคาร
ขยะตําบลวังตะกู
รวม
..6..โครงการ
220,000 220,000 470,000 220,000 220,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดลอกคู
คลอง ลํารางสาธารณะ และ
กําจัดวัชพืช ที่ขึ้นใน
แหล่งน้ําภายใน
ตําบล
2 โครงการขุดลอก
คลองเจดีย์บูชา หมู่
ที่ 1,2,3,4,5,7
ตําบลวังตะกู

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขุดลอกคูคลอง ลําราง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
สาธารณะภายใน
คลองที่
ตําบลวังตะกู
ได้รับการ
ขุดลอก /
กําจัด
วัชพืช

1.เพื่อป้องกันการตื้นเขินและ
กําจัดวัชพืชที่ขึ้นในคูคลอง และ
ลํารางสาธารณะ
2.เพื่อให้คูคลอง ลําราง
สาธารณะ ระบายน้ําได้สะดวก
ป้องกันน้ําท่วม
3.เพื่อให้ประชาชนมีน้ําอย่าง
เพียงพอสําหรับใช้ในการเกษตร
1.เพื่อให้ประชาชนในตําบลมีน้ํา ขุดลอกคลองเจดีย์
บูชา ระยะทาง
ใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
2.ป้องกันการตื้นเขิน และกําจัด 4,000 เมตร
วัชพืชที่ขึ้นในลําคลอง
3.เพื่อให้คลองสามารถระบาย
น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพในฤดู
ฝน
4.เพื่อรักษาระบบนิเวศน์

-

-

-

1,000,000

-

ตลอด
ความยาว
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1.คลองสายต่างๆ ไม่ตื้น
เขิน ไม่มีวัชพืช สามารถ สาธารณสุข
และ
ระบายน้ําได้สะดวก
2.ประชาชนมีน้ําใช้ใน สิ่งแวดล้อม
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ
กอง
1.ประชาชนในตําบลมี
สาธารณสุข
น้ําใช้เพื่อการเกษตร
และ
อย่างทั่วถึง
2.คลองเจดีย์บูชาและ สิ่งแวดล้อม
คลองสาขาไม่ตื้นเขิน ไม่
มีวัชพืช
3.คลองเจดีย์บูชาและ
คลองสาขาสามารถ
ระบายน้ําได้สะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการขุดลอกคลอง 1.เพื่อให้ประชาชนในตําบล
วั ง ต ะ กู ห มู่ ที่ 2 ,6 มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
ตําบลวังตะกู
ทั่วถึง
2.ป้องกันการตื้นเขิน และ
กําจัดวัชพืชที่ขึ้นในลําคลอง
3.เพื่อให้คลองสามารถ
ระบายน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในฤดูฝน
4.เพื่อรักษาระบบนิเวศน์
4 โครงการขุดลอกคลอง ป้องกันการตื้นเขินและกําจัด
ดินบ่อด่าน เริ่มตั้งแต่ วัชพืชที่ขึ้นในลําคลอง
ริมคลองเจดีย์บูชาฝั่ง
ตะวันตก หมู่ที่ 3
ตําบลวังตะกู ถึงเขต
ติดต่อหมู่ที่ 5 ตําบล
ทัพหลวง
๕ โครงการขุดลอกคลอง ป้องกันการตื้นเขินและกําจัด
ดินบ่อยืม เลียบคลอง วัชพืชที่ขึ้นในลําคลอง
ชลประทาน ๘ ขวา ๕
ซ้าย ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก หมู่ที่
๘ ตําบลวังตะกู

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกคลองวังตะกู
ระยะทาง 1,200
เมตร

2566
(บาท)
-

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
500,000
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หลัก
กอง
ตลอด 1.ประชาชนในตําบลมีน้ําใช้
ความยาว เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง สาธารณสุข
และ
คลองที่ 2.คลองเจดีย์บูชาและคลอง
ได้รับการ สาขาไม่ตื้นเขิน ไม่มีวัชพืช สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก 3.คลองเจดีย์บูชาและคลอง
สาขาสามารถระบายน้ําได้
สะดวก ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ขุดลอกคลองดินบ่อ
ด่าน ระยะทาง
2,000 เมตร

-

-

750,000

-

-

ตลอด
ความยาว
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก

1.คลองไม่ตื้นเขิน ไม่มีวัชพืช
กอง
สามารถระบายน้ําได้สะดวก สาธารณสุข
2.ประชาชนมีน้ําใช้ใน
และ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ สิ่งแวดล้อม

ขุดลอกคลองดินบ่อ
ยืมเลียบคลอง
ชลประทาน ๘ ขวา
๕ ซ้าย ระยะทาง
รวม ๕,๕๐๐ เมตร

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ตลอด
ความยาว
คลองที่
ได้รับการ
ขุดลอก

1.คลองไม่ตื้นเขิน ไม่มีวัชพืช
กอง
สามารถระบายน้ําได้สะดวก สาธารณสุข
2.ประชาชนมีน้ําใช้ใน
และ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
7 โครงการก่อสร้าง
เพื่อเป็นการกักเก็บน้ําไว้
ประตูเปิด - ปิดกั้น ใช้สําหรับการอุปโภค
น้ํา บ้านบ่อด่าน หมู่ และการเกษตรตาม
ที่ 3
ฤดูกาล
8 โครงการก่อสร้างท่อ
บล็อก ค.ส.ล. พร้อม
ประตูระบายน้ํา
บริเวณคลองเจดีย์
บูชา ตรงข้างประตู
ทางเข้าด้านหลัง
โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา หมู่ที่ 1
รวม
..8..โครงการ

1.เพื่อให้ราษฎรมีน้ํา
สําหรับใช้ทําการเกษตร
2.เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วม
3.เพื่อช่วยรักษาระบบ
นิเวศและทรัพยากร
ธรรมชาติในคลองเจดีย์
บูชา
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตําบล
วังตะกู

2566
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000

2570
(บาท)
10,000

สร้างประตูเปิด - ปิด
กั้นน้ําบ้านบ่อด่าน

-

200,000

-

-

-

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

-

-

1,900,000

-

-

-

110,000 810,000 4,760,000 1,110,000 110,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปริมาณ
พื้นที่
สีเขียวที่
เพิ่มขึ้น

ตําบลวังตะกูมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น ปัญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลดลง

ความยาว
ประตูเปิด
- ปิดกั้น
น้ําที่
ก่อสร้าง
ความยาว
ท่อบล็อก
ค.ส.ล. ที่
ก่อสร้าง

ประชาชนในตําบลมีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1.ประชาชนมีน้ําใช้สําหรับทํา
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ
2.ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
3.ระบบนิเวศ ในคลองเจดีย์
บูชาได้รับการดูแลรักษา

กองช่าง

-

-

-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พนักงาน ลูกจ้าง
1 โครงการฝึกอบรมการ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ป้องกันและระงับ
โครงการได้มีความรู้ความ อบต. อาสาสมัคร
อัคคีภัย
เข้าใจในการป้องกันและ ป้องกันภัยฝ่ายพล
ระงับอัคคีภัย และปฏิบัติ เรือน (อปพร.)
สถานประกอบการ
ตัวได้ถูกต้องเมื่อเกิด
และประชาชน
อัคคีภัย
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความ ผู้สนใจ
พร้อมในการปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือประชาชน

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อัตรา
ความ
เสี่ยง
ของการ
เกิด
อัคคีภัย
ร้ายแรง

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

แบบ ผ.02
ที่
2

3

4

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2566
โครงการ)
(บาท)
โครงการระวังป้องกัน 1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ประชาชนในตําบล 20,000
และลดอุบัติเหตุทาง ในชีวิตและทรัพย์สินของ วังตะกูและผู้ใช้
เส้นทางสัญจรผ่าน
ถนน
ประชาชนบนท้องถนน
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ไปมา (จัดกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุ
เกิดความตื่นตัว และ
ตระหนักถึงความปลอดภัย อุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
บนท้องถนน
และเวลาปกติ)
3.เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
โครงการบริหาร
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดหาสถานที่และ 100,000
จัดการศูนย์ อปพร.
และอาสาสมัครทุกระดับ อุปกรณ์เครื่องมือ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เครื่องใช้สําหรับ
ป้องกันอาชญากรรมใน
ปฏิบัติงานรวมถึง
หมู่บ้าน
สนับสนุน
งบประมาณในการ
ออกตรวจพื้นที่
โครงการฝึกอบรมและ เพื่อฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัคร
50,000
ทบทวนอาสาสมัคร
ความรู้ให้กับอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล
ป้องกันภัยฝ่ายพล
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เรือน (อปพร.)
เรือน (อปพร.)

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

จํานวน
ครั้งของ
อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น

1.ประชาชนได้รบั ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนมากยิ่งขึ้น
2.อุบัติเหตุบนท้องถนน
ลดลง ลดการสูญเสีย
ชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน

จํานวน
อุปกรณ์
เครื่องมือ
และงบ
ประมาณ
ที่
สนับสนุน
จํานวน
อปพร.
ที่เข้า
ร่วม
อบรม

1.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2.ปัญหาอาชญากรรม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

สํานักปลัด

1.อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.มีอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
2566
โครงการ)
(บาท)
30,000
ติดตั้งสัญญาณไฟ
5 โครงการติดตั้ง
1.เพื่อใช้เป็นสัญญาณ
สัญญาณไฟกระพริบ เตือนบริเวณทางแยก ทาง กระพริบแบบ
โซล่าเซลล์ ภายใน
แบบโซล่าเซลล์
ร่วม ทางโค้ง
เขต อบต.วังตะกู
ภายในเขต อบต.
2.เพื่อป้องกันการเกิด
วังตะกู
อุบัติเหตุ
3.เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกปลอดภัย
200,000
6 โครงการฝึกอบรม
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ จิตอาสาภัยพิบัติ
ขององค์การบริหาร
จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาภัยพิบัติของ
ประจําองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนตําบลวังตะกู
จํานวน 50 คน
ส่วนตําบลวังตะกู
วังตะกูให้มีความรู้เรื่อง
การสาธารณภัยเบื้องต้น ผู้สังเกตการณ์
จํานวน 10 คน
การบริหารจัดการ
สาธารณภัยประจําถิ่นที่มี
รูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน
2.จิตอาสาภัยพิบัติ
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้

2567
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
30,000

2569
(บาท)
30,000

2570
(บาท)
30,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน ประชาชนได้รับความ
สัญญาณ ปลอดภัย ลดการเกิด
ไฟ
อุบัติเหตุบนท้องถนน
กระพริบ
ที่ติดตั้ง
ร้อยละ
90 ของ
ผู้เข้ารับ
การ
อบรม
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่ได้
อย่างมี
ประสิทธิ
ภาพ

จิตอาสาภัยพิบัติของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกูมีความรู้
ด้านการสาธารณภัย
เบื้องต้น การบริหาร
จัดการสาธารณภัย
ประจําถิ่นที่มีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

7 โครงการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่
ตําบลวังตะกู

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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

2566
(บาท)
-

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
1,600,000
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
จํานวน 1. ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด
กล้อง ปลอดภัยในชีวิตและ
CCTV ทรัพย์สิน
ที่ติดตั้ง 2. ปัญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่ลดลง
3. ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ลดลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการฝึกอบรมวินัย 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
จราจร
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจร
2. เพื่อให้สามารถนํา
ความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด
ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
รวม
..8..โครงการ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียน /
ประชาชนผู้สนใจ

-

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

470,000 2,070,000 470,000

470,000

470,000

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
อุบัติเหตุ
จราจรที่
เกิดขึ้น
ในพื้นที่
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. อุบัติเหตุบนท้องถนน สํานักปลัด
ลดลง
2. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนมากยิ่งขึ้น
-

-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์ 1. เพื่อลดอัตราการป่วย 2,965 ครัวเรือน
ป้ อ งกั น และควบคุ ม ด้วยโรคไข้เลือดออกให้ ได้รับการรณรงค์
โรคไข้เลือดออก
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันโรค
2. เพื่อควบคุมค่าดัชนี ไข้เลือดออก
ลูกน้ํายุงลายให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด
3. เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระหว่างภาครัฐ เอกชน
และชุมชน

2566
(บาท)
200,000

2567
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
200,000

2569
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
200,000 1.ร้อยละ 80
ของหลังคา
เรือน ได้รับการ
ดําเนินกิจกรรม
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
2.อัตราป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ
20 จาก
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี
3.ไม่มีผู้ป่วย
ตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1.อัตราการป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกลดลง สาธารณสุข
และ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
2.ควบคุมค่าดัชนี
ลูกน้ํายุงลายให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด
3.หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการวัยรุ่นรู้ทัน
เรื่องเพศศึกษาและ
โรคเอดส์

1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและโรคเอดส์
แก่นักเรียนแกนนํา
2. เพื่อสร้างความ
ตระหนักป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น
3. เพื่อลดความเสี่ยงใน
เรื่องเพศ โรคเอดส์ และ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์

3 โครงการให้ความรู้
เรื่องโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และ
อัมพฤกษ์ อัมพาต

เพื่อให้ประชาชนอายุ
35 ปี ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียนระดับ
มัธยมต้น จํานวน
50 คน

ประชาชนที่มีอายุ
35 ปีขึ้นไป

2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

2569
(บาท)
10,000

2570
(บาท)
10,000

10,000

10,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
ร้อยละ 80 1.นักเรียนแกนนํามี
ความรู้ความเข้าใจ สาธารณสุข
ของกลุ่ม
และ
เป้าหมาย มี เรื่องเพศศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม
ความรู้ความ โรคเอดส์
เข้าใจในเรื่อง 2.นักเรียนแกนนํามี
เพศศึกษาและ ความตระหนัก
การป้องกัน ป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โรคเอดส์
3.ความเสี่ยงในเรื่อง
เพศ โรคเอดส์ และ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ลดลง
กอง
ประชาชนที่ ประชาชนที่มีอายุ
สาธารณสุข
ได้รับการคัด 35 ปีขึ้นไปได้รับ
และ
กรอง
การตรวจคัดกรอง
เบาหวาน ความดัน สิ่งแวดล้อม
โลหิตสูง
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

4 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

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

5 โครงการสนับสนุนการ เพื่อสนับสนุน
บริการสาธารณสุขมูล การพัฒนางาน
ฐานตําบลวังตะกู
สาธารณสุข
โดยจัดสรรเป็นค่า
ดําเนินงานของ
อสม. ในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูล
ฐานในพื้นที่เขต
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบลวังตะกู

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน หมู่ที่ 1 –
8 ตําบลวังตะกู

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

60,000

60,000

60,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

60,000

60,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1.ร้อยละ 80 1. สุนัขและแมวใน
สาธารณสุข
ของสุนัขและแมว พื้นที่ตําบลวังตะกู
และ
ในพื้นที่ได้รับการ ได้รับการสํารวจและ
ขึ้นทะเบียนผ่าน ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ สิ่งแวดล้อม
Thairabies. Net
ระบบ
Thairabies.net 2. สุนัขและแมวใน
2.ร้อยละ 90 พื้นที่ได้รับการฉีด
ของสุนัขและ วัคซีนป้องกันโรคพิษ
แมวได้รับการ สุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
กอง
จํานวนประชาชน 1.ประชาชนตําบล
ที่ได้รับบริการ วังตะกูได้รับบริการ
สาธารณสุข
สาธารณสุข สาธารณสุขตาม
และ
มูลฐาน
กิจกรรมงาน
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขมูลฐาน
2.ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 90
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการ
6 โครงการ
เพื่อดําเนิน
พระราชดําริ
กิจกรรมแก้ไข หมู่บ้านในการจัดโครงการตามพระราชดําริ
ของหมู่บ้าน
ด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3
ด้านสาธารณสุข ปัญหา
มีการดําเนิน
สาธารณสุขตาม โครงการ (หมู่ละ 20,000 บาท) เช่น
กิจกรรม
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
แนวทาง
อย่างน้อย
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
โครงการ
หมู่บ้าน
2. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
พระราชดําริ
ละ 3
ด้านสาธารณสุข สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กิจกรรม
กุมารี
3. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
4. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสม สวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
6. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
To Be Number ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
หรือโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
อื่นๆ
รวม ..6..โครงการ
490,000 490,000 490,000 490,000 490,000
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
ปัญหาสาธารณสุข
ได้รับการแก้ไขตาม สาธารณสุข
และ
แนวทางโครงการ
สิ่งแวดล้อม
พระราชดําริ

-

-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครอบครัวในตําบล
วังตะกู

1 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง มีความรัก
ความเข้าใจกันมากขึ้น

2 โครงการสมทบ
งบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
วังตะกู (ออมวันละ
บาท)

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

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

80,000

80,000

80,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

80,000

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครอบครัว
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ประชาชน
ที่เป็น
สมาชิก
กองทุนฯ
ที่ได้รับ
ประโยชน์

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ครอบครัวมีสัมพันธภาพ
กอง
ที่ดี อบอุ่น มีความ
การศึกษา
สามัคคี และมีความรัก
ศาสนา
ความเข้าใจกันมาก
และ
ยิ่งขึ้น
วัฒนธรรม
ประชาชนตําบลวังตะกู สํานักปลัด
ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครอบครัวในตําบล
วังตะกู

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นําแก่
สตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านต่างๆ และให้
ความรู้แก่ครอบครัวในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ในตําบล และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการส่งเสริมและ
จํานวน 50 คน
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

1.เพื่อลดปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรมใน
ตําบลวังตะกู
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในโทษของยา
เสพติด และมีพฤติกรรม
ห่างไกลยาเสพติด

ประชาชนในตําบล
วังตะกู นักเรียนใน
สถานศึกษา และ
พนักงาน อบต.วัง
ตะกู

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80
ของผู้เข้า
ร่วมโครงการ
สามารถนํา
ความรู้ไปใช้
ในชีวิต
ประจําวันได้
จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
จํานวน
ปัญหายา
เสพติดที่
เกิดขึ้น

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
สตรีในชุมชน และ สํานักปลัด
สถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง
ปัญหาครอบครัว
ลดลง
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข
1.ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในตําบลลดลง
2.ครู นักเรียน
บุคลากรในโรงเรียน
มีความเข้าใจ
ตระหนักถึงโทษภัย
ของยาเสพติด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

6 โครงการรณรงค์
อปท.ปลอดบุหรี่

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1.เพื่อให้สถานที่ราชการ 1.สถานที่ราชการ
ในเขต อบต.วังตะกู เป็น ในเขต อบต.
วังตะกู
เขตปลอดบุหรี่
2.เพื่อให้สถานที่สาธารณะ 2.สถานที่
ในเขต อบต.วังตะกู เป็น สาธารณะในเขต
อบต.วังตะกู
เขตปลอดบุหรี่
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ 3.สถาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประกอบการใน
และเอกชนในการรณรงค์ พื้นที่ อบต.วังตะกู
เขตปลอดบุหรี่

2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
10,000

2569
(บาท)
10,000

2570
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.ร้อยละ
100 ของ
สถานที่
ราชการมีการ
จัดเป็นเขต
ปลอดบุหรี่
2.ร้อยละ
100 ของ
สถานที่
สาธารณะมี
การจัดเป็นเขต
ปลอดบุหรี่
3.ร้อยละ 50
ของสถาน
ประกอบการ
มีการจัดเป็น
เขตปลอดบุหรี่

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1.สถานที่ราชการใน
สาธารณสุข
เขต อบต.วังตะกู
และ
ได้รับการจัดให้เป็น
สิ่งแวดล้อม
เขตปลอดบุหรี่
2.สถานที่สาธารณะ
ในเขต อบต.วังตะกู
ได้รับการจัดให้เป็น
เขตปลอดบุหรี่
3.เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนใน
การรณรงค์เขตปลอด
บุหรี่

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
7 โครงการรณรงค์กําจัด 1. เพื่อกําจัดตัวแก่ยุงลาย หมู่ที่ 1 - 8 ตําบล
ตั ว แก่ ยุ ง ลายป้ อ งกั น ควบคุมการระบาดของโรค วังตะกู จํานวน
และควบคุมโรคติดต่อ ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ 2,992 ครัวเรือน
2. เพื่อลดอัตราการเกิด
ได้รับการกําจัด
จากยุงลาย
โรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย ตัวแก่ยุงลายเพื่อ
เป็นพาหะ
ป้องกันโรคติดต่อที่มี
3. เพื่อสร้างความร่วมมือ ยุงลายเป็นพาหะ
ระหว่างภาครัฐ - เอกชน
และชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคุมโรค
ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

2566
(บาท)
70,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000 70,000 70,000

2570
(บาท)
70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการรณรงค์
กําจัดตัวแก่ยุงลาย
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เกิดจาก
ยุงลายเป็นพาหะ
2.อัตราป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 20
จากค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี
(2556-2560)
3.ไม่มีผู้ป่วยตาย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. ตัวแก่ยุงลายได้รับ
กอง
การกําจัดเพื่อควบคุม สาธารณสุข
การระบาดของโรคที่
และ
เกิดจากยุงลายเป็น
สิ่งแวดล้อม
พาหะ
2. อัตราการเกิด
โรคติดต่อที่เกิดจาก
ยุงลายเป็นพาหะลดลง
3. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ - เอกชน
และชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจาก
ยุงลายเป็นพาหะ

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการป้ อ งกั น การ 1. เพื่อให้อาสาสมัครเฝ้า
จ ม น้ํ า ใ น เ ด็ ก แ ล ะ ระวังป้องกันเด็กจมน้ํา มี
เยาวชน ตําบลวังตะกู ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่
ตนได้รับให้กับเด็กและ
เยาวชนในตําบลวังตะกูได้
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในตําบลวังตะกูมีทักษะใน
การช่วยเหลือตนเอง
สามารถเอาตัวรอดจาก
การจมน้ําได้
3. เพื่อให้แหล่งน้ําเสี่ยงใน
พื้นที่ตําบลวังตะกู ได้รับ
การจัดการที่เหมาะสมกับ
การป้องกันการจมน้ํา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. อาสาสมัครเฝ้า
ระวังป้องกันเด็ก
จมน้ํา จํานวน 30
คน
2. เด็กและ
เยาวชน 500 คน
3. แหล่งน้ําเสี่ยง
ได้รับการจัดการ
จํานวน 10 จุด

2566
(บาท)
35,000

2567
(บาท)
35,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
35,000

2569
(บาท)
35,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2570
หลัก
(บาท)
1.ร้อยละ 1. อาสาสมัครเฝ้า
กอง
35,000
100 ของผู้เข้า ระวังป้องกันเด็ก
สาธารณสุข
รับการอบรม
และ
จมน้ํา มีความรู้ ความ
เข้าร่วมเป็น
สิ่งแวดล้อม
เครือข่ายเฝ้า เข้าใจ และสามารถ
ระวังป้องกัน ถ่ายทอดความรู้ที่ตน
เด็กจมน้ํา ได้รับให้กับเด็กและ
2.ร้อยละ 80 เยาวชนในตําบล
ของเด็กและ วังตะกูได้
เยาวชนได้รับ
2. เด็กและเยาวชนใน
การให้ความรู้ใน
เรื่องการ ตําบลวังตะกูมีทักษะ
ป้องกันและ ในการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ ตนเอง สามารถเอาตัว
ตนเองจากการ รอดจากการจมน้ําได้
จมน้ํา
3. แหล่งน้ําเสี่ยงใน
3.ร้อยละ
พื้นที่ตําบลวังตะกู
100 ของแหล่ง
น้ําเสี่ยงได้รับ ได้รับการจัดการที่
การติดตั้ง เหมาะสมกับการ
อุปกรณ์ป้องกัน ป้องกันการจมน้ํา
ตัวชี้วัด
(KPI)

และช่วยเหลือ
การจมน้ํา

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

9 โครงการสร้างความ
ปลอดภัยทางน้ําแก่
เด็กและเยาวชน
“กิจกรรมว่ายน้ําเพื่อ
ชีวิต”

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. เพื่อสอนและฝึกหัดให้ เด็ ก และเยาวชน
เด็ก และเยาวชนในตํา บล จํานวน 50 คน
วั ง ตะกู สามารถว่ า ยน้ํ า
เป็ น จนเอาชี วิ ต รอดจาก
การประสบเหตุทางน้ํา
2. เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย รู้จักและ
สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
เหตุทางน้ําได้อย่างถูกต้อง
ตามวิธีมาตรฐานสากล

2566
(บาท)
36,000

2567
(บาท)
36,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
36,000

2569
(บาท)
36,000

2570
(บาท)
36,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
90 ของ
กลุ่ม
เป้าหมาย
สามารถ
ว่ายน้ํา
เป็นจนเอา
ชีวิตรอด
จากการ
ประสบ
เหตุทาง
น้ําและ
สามารถ
ช่วยชีวิตผู้
ประสบ
เหตุทาง
น้ําได้อย่าง
ถูกต้อง
ตามวิธี
มาตรฐาน
สากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เด็กและเยาวชนใน
ตํ า บลวั ง ตะกู ได้ รั บ
การสอนและฝึกหัดให้
สามารถว่ายน้ําเป็นจน
เอาชี วิ ต รอดจากการ
ประสบเหตุทางน้ํา
2. เด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย รู้จัก
และสามารถช่วยชีวิตผู้
ประสบเหตุทางน้ําได้
อย่างถูกต้องตามวิธี
มาตรฐานสากล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

10 โ ค ร ง ก า ร อ า ห า ร
สะอาด รสชาติ อ ร่ อ ย
“Clean Food Good
Taste”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจและพัฒนา
ยกระดับสถานที่จําหน่าย
อาหาร สะสมอาหาร ให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย
2. เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลวังตะกูได้บริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แกนนําเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง
สามารถตรวจสาร
ปนเปื้อนได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. ร้านอาหาร
จํานวน 1 แห่ง
2. แผงลอย
จําหน่ายอาหาร
50 แห่ง
3. สถานที่สะสม
อาหาร จําหน่าย
อาหาร 10 แห่ง
4. ผู้ประกอบการ
โต๊ะจีน 10 แห่ง

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.ร้อยละ 90
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ผ่านการอบรม
เกณฑ์มาตรฐาน
อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย
2.ร้อยละ 90
ของกลุ่ม
เป้าหมายขึ้น
ทะเบียนและ
ได้รับหนังสือ
รับรอง/
ใบอนุญาต
เป็นสถานที่
สะสมอาหาร
จําหน่ายอาหาร
3.ร้อยละ 100
ของสถานที่
จําหน่ายอาหาร
สด/สะสม
อาหารสดได้รับ
การตรวจสาร
ปนเปื้อนใน
อาหาร

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
1. สถานที่จําหน่าย
กอง
อาหาร สะสมอาหาร สาธารณสุข
ได้รับการตรวจและ
และ
พัฒนายกระดับ ให้
สิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย
2. ประชาชนในตําบล
วังตะกู บริโภคอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัย
3. แกนนําเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
สามารถตรวจสาร
ปนเปื้อนได้อย่าง
ถูกต้อง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการอบรมหมอ 1. เพื่อดําเนินงาน
หมู่ บ้ า นในพระราช โครงการตามแนว
พระราชดําริของ
ประสงค์
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ด้านสาธารณสุข
2. เพื่อคัดเลือกราษฎร
อาสาสมัครตามหมู่บ้าน
ต่างๆ มารับการอบรม
หลักสูตร “หมอหมู่บ้าน”
ในเรื่องการสาธารณสุขมูล
ฐาน
3. เพื่อให้ราษฎรอาสา
สมัครนําความรู้กลับไป
ช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ราษฎรอาสาสมัคร
หมอหมู่บ้าน
จํานวน 72 คน

2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
30,000

2569
(บาท)
30,000

2570
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100
ของอาสา
สมัครได้รับ
การอบรม
หลักสูตรหมอ
หมู่บ้าน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1. มีการดําเนินงาน
สาธารณสุข
โครงการตามแนว
และ
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ สิ่งแวดล้อม
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ด้าน
สาธารณสุข
2. ราษฎรอาสาสมัคร
ตามหมู่บ้านต่างๆ
ได้รับการอบรม
หลักสูตร “หมอ
หมู่บ้าน” ในเรื่องการ
สาธารณสุขมูลฐาน
3. ราษฎรอาสาสมัคร
นําความรู้กลับไป
ช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

12 โครงการสื บ สาน
พระราชปณิ ธ าน
สมเด็ จ ย่ า ต้ า นภั ย
มะเร็ ง เต้ า นมใน
สตรีไทย

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สตรีอายุ 3060 ปี จํานวน
2,007 คน

13 โ ค ร ง ก า ร ช ว น 1. เพื่อสนับสนุนให้พ่อ แม่ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู
ลู ก เล่ น ตามรอย ผู้เลีย้ งดูเด็ก ชวนลูกเล่นตาม เด็ก จํานวน
268 คน
รอยพระยุคลบาท
พระยุคลบาท
2. เพื่อสร้างภูมิต้านทาน
ทางสังคมแก่เด็ก ผ่านการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่ ได้กินนม
แม่ตั้งแต่แรกเกิด
3.เพื่อสร้างเด็กฉลาดทาง
ปัญญาและอารมณ์ด้วยการ
เลี้ยงดู

2566
(บาท)
70,000

2567
(บาท)
70,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
70,000

70,000

70,000

70,000

2569
(บาท)
70,000

2570
(บาท)
70,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
90 ของ
สตรี อายุ
30-60 ปี
ได้รับการ
ตรวจ
มะเร็งเต้า
นม

ร้อยละ
90 ของ
พ่อ แม่ ผู้
เลี้ยงดูเด็ก
ได้รับการ
สนับสนุนให้
มีความรู้ใน
เรื่อง
ของการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หลัก
1. มีการจัดกิจกรรมสืบ
กอง
สานพระราชประสงค์ของ สาธารณสุข
สมเด็จพระศรีนครินทราบ
และ
รมราชชนนี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ สิ่งแวดล้อม
ถันยรักษ์ฯให้ผู้หญิงไทย
พ้นภัยมะเร็งเต้านม
2. มีการขยายระบบ
บริการคัดกรองมะเร็งเต้า
นม ด้วยการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทย
มีพฤติกรรมการตรวจเต้า
นมตนเองที่ถูกต้องและ
สม่ําเสมอ
กอง
1. มีการสนับสนุนให้พ่อ
สาธารณสุข
แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ชวน
และ
ลูกเล่นตามรอยพระยุคล
สิ่งแวดล้อม
บาท
2. เด็กได้รับการสร้างภูมิ
ต้านทานทางสังคม ผ่าน
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ได้
กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด
3. เด็กฉลาดทางปัญญา
และอารมณ์ด้วยการเลี้ยง
ดู

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
ประชาชนผู้
14 โครงการให้ความ 1.เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชน ชดเชย ช่วยเหลือ ได้รับความ
ฟื้นฟู หลังเกิด
ในการประกอบอาชีพ หลัง เดือดร้อนจาก
สาธารณภัย
สาธารณภัยตาม เกิดสาธารณภัย
อํานาจหน้าที่
2.เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขใน
สังคม
ประชาชนใน
15 โครงการส่งเสริม 1.เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลวังตะกู
และพัฒนา
เกษตรกร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คุณภาพชีวิต
2.เพื่อให้ประชาชนสามารถ ผู้มีรายได้น้อย
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขใน
สังคม
3.เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน
16 โครงการให้ความ 1.เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน ประชาชนหรือ
เกษตรกรผู้มี
ช่วยเหลือด้าน
การเกษตรให้ประชาชน
รายได้น้อยที่
การเกษตร
2.เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ได้รับความ
ด้านการเกษตร เช่น วัสดุ
เดือดร้อน
อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ
3.เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
รวม ..16..โครงการ
-

2566
(บาท)
300,000

2567
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของ
คนที่เข้าร่วม
โครงการมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

1. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
2. ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการดํารงชีวิต

สํานักปลัด

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของ
คนที่เข้าร่วม
โครงการมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

1. ประชาชนมีความรู้
และมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3. ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการดํารงชีวิต

สํานักปลัด

-

-

2569
(บาท)
300,000

2570
(บาท)
300,000

1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000 1,431,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ของคนที่
เข้าร่วม
โครงการมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อน
2. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกายตาม
พื้นที่ต่างๆ ในตําบล
วังตะกู

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนในตําบลมี
สุขภาพแข็งแรง และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เครื่องออกกําลัง
กาย

2566
(บาท)
100,000

2567
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
100,000

2569
(บาท)
100,000

2570
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน เยาวชนสุขภาพแข็งแรง
ประชาชน และใช้เวลาว่างเป็น
ที่มาใช้ ประโยชน์
บริการ
เครื่องออก
กําลังกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในเขต
ตําบลวังตะกู
จํานวน 300 คน

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ โดย
การเล่นกีฬา เพื่อ
เสริมสร้างพลานามัยให้
สมบูรณ์
2. เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ เป็นการ
เสริมสร้างความรัก
สามัคคีให้เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน
ประชาชนในเขต
3 โครงการเดิน วิ่ง
1. เพื่อส่งเสริมให้
สุขภาพดี เชื่อมสายใย ครอบครัวได้ทํากิจกรรม ตําบลวังตะกู
รักแห่งครอบครัว
ร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายภายในครอบครัว
ให้ร่างกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี
2 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน ต้าน
ภัยยาเสพติด “วังตะกู
สัมพันธ์”

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

30,000

30,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
ร้อยละ 1. เด็กและเยาวชนได้
การศึกษา
90 ของ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ศาสนา
ผู้ร่วม ประโยชน์
และ
โครงการ 2. เด็กและเยาวชนมี
มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ มี วัฒนธรรม
พลานามัย คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่ว
สมบูรณ์ สุมกับอบายมุขและสิ่ง
ห่างไกล เสพติด
ยาเสพติด 3. เป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้าน / ชุมชน
ตัวชี้วัด
(KPI)

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

4 โครงการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
สําหรับประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนในเขต
ตําบลวังตะกู

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่ดีของ
ประชาชน
2.เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
3.เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ
4. เพื่อสร้างระเบียบวินัย
และปลูกจิตสํานึกในการมี
จิตใจเป็นนักกีฬาให้รู้จัก
แพ้ชนะ
5 โครงการอบรมความรู้ 1. ส่งเสริมการออกกําลัง ประชาชนในเขต
เกี่ยวกับการออกกําลัง กายเพื่อสุขภาพ รู้ขั้นตอน ตําบลวังตะกู
กายและนันทนาการ และวิธีการออกกําลังกาย
ที่ถูกต้อง
2. สามารถปฏิบัติกิจกรรม
การออกกําลังกายได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 90
ของผู้ร่วม
โครงการมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์

ร้อยละ 90
ของผู้ร่วม
โครงการมี
สุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1. ประชาชนมีสุขภาพ
การศึกษา
พลานามัยที่ดี
ศาสนา
2. ประชาชนเกิด
และ
ความสามัคคีในหมู่
วัฒนธรรม
คณะ
3. ชุมชนเกิด
วัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมในการเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ
4. ประชาชนมี
ระเบียบวินัยและมี
จิตใจเป็นนักกีฬา
กอง
1. ประชาชนมีสุขภาพ
การศึกษา
พลานามัยสมบูรณ์
ศาสนา
แข็งแรง
และ
2. ประชาชนสามารถ
ออกกําลังกายได้อย่าง วัฒนธรรม
ถูกต้องปลอดภัย ไม่ได้
รับอาการบาดเจ็บจาก
การออกกําลังกาย

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางการกีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

รวม

..6..โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่ดีของ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
2.เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ
3.เพื่อสร้างระเบียบวินัย
และปลูกจิตสํานึกในการมี
จิตใจเป็นนักกีฬาให้รู้จัก
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ําใจ
นักกีฬา
4.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตําบลวังตะกู
เล่นกีฬา และนันทนาการ
เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
5.เพื่อส่งเสริมการด้าน
กีฬาและนันทนาการใน
เขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกู
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตําบลวัง
ตะกู ประมาณ
200 คน

-

2566
(บาท)
100,000

2567
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
100,000

350,000

350,000

350,000

2569
(บาท)
100,000

2570
(บาท)
100,000

350,000

350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ
90 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ให้ความ
สําคัญต่อ
การเล่นกีฬา
และใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์

1.ประชาชน ใช้เวลา
ว่างในการออกกําลัง
กาย
2.ประชาชนในตําบล
วังตะกู มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวัง
ตะกู
3.ประชาชน มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต
แข็งแรงสมบูรณ์
4.เกิดการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาในเขตพื้นที่
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู
5.ประชาชน เกิด
ความรักสามัคคี รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ําใจ
นักกีฬา

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
4.5 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุน
งบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบล
วังตะกู

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบล
วังตะกู

2566
(บาท)
300,000

2567
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
300,000

2569
(บาท)
300,000

2570
(บาท)
300,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
ประชาชน ประชาชนตําบล
ที่ได้รับ วังตะกูได้รับการดูแล สาธารณสุข
และ
ส่งเสริมสุขภาพ
การ
ส่งเสริม ป้องกันโรค การฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
ป้องกัน สภาพ จากกองทุน
โรคจาก หลักประกันสุขภาพ
กองทุนฯ องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการ
ยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงชีพของผู้สูงอายุ

3 โครงการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการ
ยังชีพผู้พิการ

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงชีพของผู้พิการ

4 โครงการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการ
ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการ
ดํารงชีพของผู้ป่วยโรค
เอดส์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละ
ของผู้
ได้รับ
เบี้ยยัง
ชีพที่มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ขึ้น
ผู้พิการในตําบล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ
วังตะกู
ของผู้
ได้รับ
เบี้ยยัง
ชีพที่มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ขึ้น
ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000 ร้อยละ
ตําบลวังตะกู
ของผู้
ได้รับ
เบี้ยยัง
ชีพที่มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้สูงอายุในตําบล
วังตะกู

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ สํานักปลัด
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ไดรับ สํานักปลัด
เบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

แบบ ผ.02
ที่
5

6

รวม

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
ติดตั้งป้าย
1. เพื่อป้องกันและลด
โครงการเสริมสร้าง
50,000
50,000
50,000
50,000 จํานวน
สัญญาณ
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ความปลอดภัยใน
ปัญหา
เครื่องหมาย
2. เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจร
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการจราจรและจัด จราจร ไฟจราจร
การ
ระเบียบการจราจรในเขต และวัสดุ อุปกรณ์
จราจรที่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ตําบลวังตะกู
ลดลง
ในการจัดการ
3. เพื่อให้เกิดความ
จราจร
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน
โครงการช่วยเหลือ
เพื่อช่วยเหลือประชาชน จัดทําประมาณ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
ผู้เดือดร้อน
ประชาชนกรณีฉกุ เฉิน ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ การประเภทเงิน
ที่ได้รับการ
ที่มีสาธารณภัย
ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
สํารองจ่ายให้
ช่วยเหลือ
ความเดือดร้อนให้แก่
การช่วยเหลือ
ประชาชน
ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน
11,868,000 11,868,000 11,868,000 11,868,000 11,868,000
..6..โครงการ
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

1. จํานวนอุบัติเหตุจาก
การใช้รถใช้ถนนลดลง
2. การจราจรในเขต
พื้นที่ตําบลวังตะกูมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
3. ประชาชนได้รับความ
สะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนได้รับการ
สํานักปลัด
บรรเทาความเดือดร้อน

-

-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีต่ออาชีพ
ผู้ดูแลเด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดให้มีการอบรม
พัฒนาบุคลากร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
30,000

2569
(บาท)
30,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2570
หลัก
(บาท)
กอง
30,000 บุคลากรภาย บุคลากรภายในศูนย์
ในศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็กมีการ การศึกษา
ศาสนา
เด็กเล็กที่ได้รับ พัฒนาและมีความรู้
และ
การอบรมมี เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม
ตําแหน่ง
การนํา
ความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

2 โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ

3 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความ
สําคัญของเด็ก
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์
3.เพื่อให้เด็กมีโอกาส
แสดงความสามารถใน
ด้านต่างๆ
เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่จําเป็นต่อ
การเสริมสร้าง
พัฒนาการทั้งทางด้าน
ร่างกาย และ
สติปัญญา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
อบต.วังตะกู จํานวน
1,200 คน

2566
(บาท)
100,000

2567
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
100,000

2569
(บาท)
100,000

2570
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ของกลุ่ม
เป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้แก่เด็ก
เด็ก
นักเรียนสังกัด
นักเรียน
สํานักงาน
ที่ได้
คณะกรรมการ
รับอาหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสริม
(สพฐ.) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญ การศึกษา
ศาสนา
ของเด็ก
และ
2.เด็กมีสุขภาพอนามัยที่
วัฒนธรรม
สมบูรณ์
3.เด็กได้แสดงความ
สามารถด้านต่างๆ ทําให้
เกิดความภูมิใจ
นักเรียนได้รับสารอาหาร
กอง
ที่จําเป็นต่อร่างกาย
การศึกษา
เจริญเติบโตสมวัย
ศาสนา
สุขภาพแข็งแรง
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการพัฒนาสุนทรี
ภาพด้านศิลปะ

เพื่อให้เยาวชนได้ใช้
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
ด้านศิลปะ และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
5 โครงการพัฒนาศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็น พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้

6 โครงการค่ายความรู้คู่
คุณธรรมสําหรับเด็ก

7 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนการ
สอน กศน. ตําบล
วังตะกู

เพื่อให้เด็กมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ได้
ปฏิบัติธรรม บริหาร
จิต เจริญปัญญา และ
สามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตที่
ถูกต้องดีงาม
เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน กศน. ตําบล
วังตะกู ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

เด็ก เยาวชนในเขต
ตําบลวังตะกู และ
ตําบลใกล้เคียง
จํานวน 50 คน

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

ศูนย์ กศน. ตําบล
วังตะกู

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เยาวชนในตําบล
วังตะกู และตําบล
ใกล้เคียง จํานวน
120 คน

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน
เยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนมีความคิด
สร้างสรรค์ มี
จินตนาการและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จํานวน
ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กที่
ได้รับการ
พัฒนา
จํานวน
เยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับเด็กและ
เยาวชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

กอง
เด็ก เยาวชน ในเขต
การศึกษา
ตําบลวังตะกู และ
ศาสนา
ตําบลใกล้เคียง มีการ
และ
พัฒนาทางกาย ทาง
วัฒนธรรม
สังคม ทางจิต ทาง
ปัญญา มีคุณธรรม
และจริยธรรม
กอง
ศูนย์ กศน. ศูนย์ กศน. ได้รับการ
การศึกษา
ที่ได้รับ สนับสนุนให้มีความ
พร้อมในการให้บริการ ศาสนา
การ
และ
สนับสนุน การเรียนการสอนมาก
วัฒนธรรม
ส่งเสริม ขึ้น

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

9 โครงการจัดทําแผงตา
ข่ายกั้นฟุตบอลบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 4

1. เพื่อจัดทําแผง
ตาข่ายกั้นฟุตบอลฝั่ง
สนามฟุตบอล
2. เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยจากการเล่น
กีฬาฟุตบอลสําหรับผู้
สัญจรบนท้องถนน
และยานพาหนะที่จอด
บริเวณสนามฟุตบอล
และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารที่มี
ประโยชน์ ครบทั้ง 5
หมู่ และเพียงพอต่อ
ร่างกาย เติบโตสมวัย

10 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดวังตะกู

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง

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

2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
10,000

-

270,000

-

2569
(บาท)
10,000

2570
(บาท)
10,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
นักเรียน
และ
ผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ความยาว
แผงรั้ว
ตาข่ายที่
ก่อสร้าง

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวน
นักเรียนโรงเรียน
วัดวังตะกูได้
นักเรียน
รับประทานอาหาร
โรงเรียน
ที่มีประโยชน์ โดยจ่าย
วัด
เป็นเงินอุดหนุน
วังตะกู
สําหรับสนับสนุน
ที่ได้รับ
อาหารกลางวันให้กับ
อุดหนุนค่า
โรงเรียนวัดวังตะกู
อาหาร
กลางวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง มีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

เกิดความปลอดภัย
กอง
จากการเล่นกีฬา
การศึกษา
ฟุตบอล สําหรับผู้
ศาสนา
สัญจรบนท้องถนน
และ
และยานพาหนะที่จอด วัฒนธรรม
บริเวณสนามฟุตบอล
และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

นักเรียนโรงเรียน
วัดวังตะกูได้
รับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกหลัก
อนามัย และได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

11 โครงการกีฬาและ
การละเล่นเด็กไทย

วัตถุประสงค์
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)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน ๙๐
คน

2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
10,000

2569
(บาท)
10,000

2570
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน
ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
วัด
วังตะกู
ได้ออก
กําลัง
กาย มี
สุขภาพ
และ
พลานา
มัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง
มีพัฒนา
การ
สมวัย

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
๑.เด็กปฐมวัย มีกิจกรรม
กอง
เคลื่อนไหวร่างกาย ออก การศึกษา
กําลังกาย หรือเล่นกีฬา
ศาสนา
มีสุขภาพและพลานามัย
และ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง มี
วัฒนธรรม
พัฒนาการสมวัย
๒.เด็กปฐมวัย มีการ
ประสานความสัมพันธ์
และมีพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็ก กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ของ
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
(การมองเห็น การได้ยิน
การได้กลิ่น การได้ชิม
การสัมผัส) ที่ดี

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

12 โครงการรณรงค์
ทันตสุขภาพสําหรับ
นักเรียน

13 โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุของเด็ก
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
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
ผู้ดูแลเด็กและชุมชนใน
การป้องกันโรคฟันน้ํานม
ผุ ในเด็กอายุ ๓-๕ ปี
1. เพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุ - อุบัติภัย ที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน
2. เพื่อให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่
นักเรียน หรือบุคลากร
ในศูนย์ฯ ที่ได้รับ
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
วังตะกูอย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ มีสุขภาพ
อนามัยในช่องปากที่ดี

นักเรียนและบุคลากร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู ร้อยละ
๙๐ ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

5,000

5,000

5,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

5,000

5,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
นักเรียน ๑. เด็กอายุ ๓-๕ ปี ใน
ของศูนย์ เขต อบต.วังตะกู ร้อย การศึกษา
พัฒนาเด็ก ละ ๖๐ ไม่เป็นโรคฟัน ศาสนา
และ
เล็กวัด ผุ
วังตะกู ๒.เด็กที่มีอายุ ๓-๕ ปี วัฒนธรรม
ร้อยละ ในเขต อบต.วังตะกู มี
๘๐ มี สุขภาพอนามัยในช่อง
สุขภาพ ปากที่ดี
ฟันที่
๓. ผู้ปกครอง ครู
แข็งแรง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
และไม่ และชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นโรค ในการป้องกันโรคฟัน
ฟันผุหรือ น้ํานมผุ ในเด็กอายุ
โรคเหงือก ๓-๕ ปี
อักเสบ
นักเรียน ๑. นักเรียนและ
กอง
บุคลากรทุกคนมี
และ
การศึกษา
บุคลากร สุขภาพอนามัยที่ดี
ศาสนา
ภายในศูนย์ และมีร่างกายที่
และ
พัฒนาเด็ก แข็งแรงสมบูรณ์
วัฒนธรรม
เล็กวัด ๒. นักเรียนทุกคน
วังตะกู ได้รับความเอาใจใส่
ร้อยละ ๙๐ ดูแลอย่างทั่วถึง ทําให้
ปลอดภัย เกิดความปลอดภัย
และได้รับอุบัติเหตุ
จาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัยน้อยที่สุด
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
นักเรียนศูนย์พัฒนา
14 โครงการ
๑. เพื่อเฝ้าระวังและ
โภชนาการที่ดี
ติดตามทางโภชนาการใน เด็กเล็กวัดวังตะกู
สําหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กปฐมวัยที่เสี่ยงต่อ ร้อยละ ๘๐ มี
การมีภาวะทุพโภชนาการ สุขภาพร่างกายที่
๒. เพื่อจัดให้เด็กปฐมวัยได้ แข็งแรง
รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าครบทั้ง ๕ หมู่ ที่
สะอาดและปลอดภัย
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมอง
เจริญเติบโตสมวัย
๔. เพื่อให้ผู้ปกครองของ
เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงภาวะโภชนาการในเด็ก
๐-๖ ปี
15 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

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

นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดวังตะกูอย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ มี
พัฒนาการสมวัย

2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
10,000

20,000

20,000

20,000

2569
(บาท)
10,000

2570
(บาท)
10,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัด
วังตะกู
ร้อยละ
๘๐
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง

นักเรียน
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก
อย่างน้อย
ร้อยละ
๗๐ มี
พัฒนาการ
สมวัย

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
๑. เด็กปฐมวัยที่เสี่ยงต่อ
กอง
การมีภาวะทุพ
การศึกษา
โภชนาการ ได้รับการ
ศาสนา
เฝ้าระวังและติดตามทาง
และ
โภชนาการ
วัฒนธรรม
๒. เด็กปฐมวัยได้
รับประทานอาหารที่
สะอาดและปลอดภัยมี
คุณค่าครบทั้ง ๕ หมู่
๓. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางร่างกาย
และสมองเจริญเติบโต
สมวัย
๔. ผู้ปกครองของเด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
โภชนาการในเด็ก ๐-๖
ปี
กอง
๑. เด็กปฐมวัย ได้รับการ
การศึกษา
ดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการด้าน IQ EQ ที่ ศาสนา
และ
เหมาะสมกับวัย
๒. พ่อแม่ ผู้ปกครองและ วัฒนธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้
และสามารถเลี้ยงดูเด็กให้
มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

16 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคมือเท้า
ปากในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน นักเรียนของศูนย์
และควบคุมโรคมือเท้า พัฒนาเด็กเล็ก
ปากในศูนย์พัฒนาเด็ก วัดวังตะกู อย่างน้อย
เล็ก
ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
๒. เพื่อให้บุคลากรใน
กิจกรรม
ศูนย์ ฯ และผู้ปกครองมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
และร่วมกันป้องกัน
ควบคุมการเกิดโรคมือ
เท้าปากในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๓. เพื่อลดอัตราป่วยด้วย
โรคมือเท้าปากในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
30,000

2569
(บาท)
30,000

2570
(บาท)
30,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
ศูนย์ ๑. โรคมือเท้าปากใน
พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ การศึกษา
ศาสนา
เด็กเล็ก การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุม
และ
วัด
วัฒนธรรม
วังตะกู ๒. บุคลากรในศูนย์ ฯ
มีอัตรา และผู้ปกครองมีความรู้
ป่วยด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
โรคมือ มือเท้าปากและร่วมกัน
เท้าปาก ป้องกันควบคุมการเกิด
ลดลง โรคมือเท้าปากในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อัตราป่วยด้วยโรคมือ
เท้าปากในลดลง
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารสถานที่ศนู ย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความพร้อมในการ
เรียนการสอน

18 โครงการอบรม
เสริมสร้างทักษะ
อาชีพระยะสั้นแก่
เด็กและเยาวชน

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กได้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดภาคเรียนให้
เกิดประโยชน์กับตนเอง
และครอบครัว
2. เพื่อให้เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพเสริมที่
สามารถเพิ่มพูนรายได้
ให้กับครอบครัว
1. เพื่อให้เยาวชนมี
ความกล้าแสดงออก
อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้เยาวชนมี
บุคลิกภาพและภาวะ
ผู้นํา ผู้ตามที่ดี

19 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
เสริมสร้าง
บุคลิกภาพและ
คุณลักษณะความ
เป็นผู้นํา”

2566
(บาท)
200,000

2567
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
200,000

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวังตะกู

30,000

30,000

30,000

30,000

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวังตะกู

30,000

30,000

30,000

30,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 2 / หมู่ที่ 4

2569
(บาท)
200,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2570
หลัก
(บาท)
กอง
200,000
อาคาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
การศึกษา
ศูนย์
เล็กมีความพร้อมใน
ศาสนา
พัฒนาเด็ก การจัดการเรียนการ
และ
เล็กที่ สอน
วัฒนธรรม
ปรับปรุง
กอง
30,000 ร้อยละ 80 1. เด็กได้ใช้เวลาว่าง
ของผู้ร่วม ในช่วงปิดเทอมให้เป็น การศึกษา
ศาสนา
โครงการ ประโยชน์
และ
รู้จักใช้เวลา 2. เด็กมีความรู้
วัฒนธรรม
ว่างให้เกิด เกี่ยวกับอาชีพเสริม
ประโยชน์ สามารถเพิ่มพูนรายได้
มีอาชีพเสริม ให้กับครอบครัว
เพิ่มรายได้
ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000

ร้อยละ 80
ของผู้ร่วม
โครงการมี
บุคลิกภาพ
ที่ดีขึ้น

1. เยาวชนมีความกล้า
กอง
แสดงออก
การศึกษา
2. เยาวชนมี
ศาสนา
บุคลิกภาพและภาวะ
และ
ผู้นําผู้ตามที่ดี
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

20 โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กและเยาวชนใน
ตําบลวังตะกู

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี
ทักษะชีวิตที่ดี และ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน ให้ดีขึ้น
ปรับปรุงบุคลิกภาพอย่าง
มั่นใจ และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
21 โครงการเด็กยุคใหม่ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนใน
ก้าวทันสื่อ (โลกยุค แกนนําเด็กให้รู้เท่าทันสื่อ ตําบลวังตะกู
ดิจิตอล)
อินเตอร์เน็ต
2. เพื่อสร้างกระบวน การ
เรียนรู้ให้แก่เด็กในการ
รู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ต
3. เพื่อเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย
ต่อสุขภาพของตน
4. เพื่อสนับสนุนให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
รวมทั้งลดผลกระทบ
ปัญหาที่จะเกิดจากสื่อ

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

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

ร้อยละ 80
ของผู้ร่วม
โครงการ
สามารถใช้
งานสื่อ
อินเตอร์
เน็ตได้อย่าง
สร้างสรรค์
และ
ปลอดภัย

กอง
1. เด็กสามารถรู้เท่า
การศึกษา
ทันสื่ออินเตอร์เน็ต
ศาสนา
2. เด็กรู้จักการใช้
และ
อินเตอร์เน็ตอย่าง
วัฒนธรรม
สร้างสรรค์และ
ปลอดภัย
3. เด็กสามารถ
ป้องกันและลด
ผลกระทบ ปัญหาที่จะ
เกิดจากสื่อ

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
เด็ก เยาวชน และ
22 โครงการอบรมการ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ประชาชนในตําบล
คัดแยกขยะในชุมชน เยาวชน ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ วังตะกู
มูลฝอยในชุมชนได้ถูกต้อง
และถูกวิธี
2. เพื่อให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยในเขต อบต. ลดลง
3. เพื่อให้ชุมชนสะอาด
และการเกิดโรคติดต่อ
ลดลง
23 โครงการจัดตั้งศูนย์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เด็ก เยาวชน
การเรียนรู้สู่
ประชาชน และผู้
การจัดกิจกรรมด้าน
ประชาคมอาเซียน อาเซียนศึกษาให้กับเด็ก
ขาดโอกาสทาง
เยาวชน ประชาชน และผู้ การศึกษาในตําบล
ขาดโอกาสทางการศึกษา วังตะกู
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ในรูปแบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของชุมชนในรูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80
ของผู้ร่วม
โครงการมี
การคัดแยก
ขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง

จํานวน
ประชาชนที่
ได้รับโอกาส
ทาง
การศึกษา
ตามรูปแบบ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

1. เด็ก เยาวชน
ประชาชน สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนได้ถูกต้องและ
ถูกวิธี
2. ปริมาณขยะมูล
ฝอยในเขต อบต.
ลดลง
3. ชุมชนสะอาด การ
เกิดโรคติดต่อลดลง
1. เด็ก เยาวชน
กอง
ประชาชน และผู้ขาด การศึกษา
โอกาสทางการศึกษา
ศาสนา
ได้รับการศึกษาใน
และ
รูปแบบการศึกษาตาม วัฒนธรรม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน
2. ชุมชนร่วมจัด
กิจกรรมในรูปแบบ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

24 โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ปฐมวัย

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติหรือ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
สามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เติบโตและ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
25 โครงการส่งเสริมการ เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เรียนรู้ด้าน
เล็กให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กปฐมวัยในตําบลวัง
ตะกู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.วังตะกู

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80
ของเด็ก
ปฐมวัยมี
พัฒนาการ
ที่สมวัย

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กปฐมวัยสามารถ
เจริญเติบโต มี
พัฒนาการสมวัย และมี
การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

สภาพ สภาพแวดล้อมภายใน
พื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้อ
ภายใน ต่อการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่
ได้รับการ
ปรับสภาพ
แวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

26 โครงการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และป้องกัน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัยจาก
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์
2. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์
และปลอดภัยจาก
ความรุนแรงทางเพศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กและเยาวชนตําบล
วังตะกู

2566
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2567
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
2568
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2569
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2570
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มีความรู้
และ
สามารถ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับ
พฤติกรรม
ทางเพศที่
ปลอดภัย
จากการ
ตั้งครรภ์
ที่ไม่พึง
ประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และสามารถ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยจากการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
2. เด็กและเยาวชน มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์
และปลอดภัยจากความ
รุนแรงทางเพศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

27 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. เพื่อให้นักเรียนทุก นักเรียนศูนย์พัฒนา
คนมีความพร้อมที่จะ เด็กเล็กวัดวังตะกู
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการศึกษา ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายในการ
โดยการบริหารจัดการ บริหารสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด ในรายการ
ต่างๆ ดังนี้
1. เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
2. ค่าจัดการเรียนการ
สอน
3. ค่าหนังสือเรียน
4. ค่าอุปกรณ์การ
เรียน
5. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน
6. ค่ากิจกรรมพัฒนา
นักเรียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

2566
(บาท)
700,000

2567
(บาท)
700,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
700,000

2569
(บาท)
700,000

2570
(บาท)
700,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
ร้อยละ 1. นักเรียนทุกคนมี
80 ของ ความพร้อมที่จะได้รับ การศึกษา
ผู้เข้าร่วม การศึกษา ที่มีคุณภาพ ศาสนา
และ
โครงการมี ตามมาตรฐาน โดย
วัฒนธรรม
ความ การบริหารจัดการ
พร้อมที่จะ อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับ
การศึกษา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

28 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน

29 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็ก เยาวชนและ
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประชาชน
สําหรับผู้ที่สนใจศึกษา
ค้นคว้า
2. เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองที่ดี บน
พื้นฐานความเป็นไทยใน
การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
3.เพื่อสร้างความตระหนัก
เห็นความสําคัญในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อฝึกทักษะการพูด การ พนักงาน อบต.
วังตะกู และ
สนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ให้พนักงาน ประชาชน
อบต. และประชาชน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสารได้

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

30,000

30,000

30,000

2569
(บาท)
20,000

30,000

2570
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

1. มีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน สําหรับผู้ที่
สนใจศึกษาค้นคว้า
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองที่ดีบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยในการ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเห็นความ
สําคัญในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
กอง
30,000 ร้อยละ 80 พนักงาน อบต. และ
การศึกษา
ของผู้เข้าร่วม ประชาชน สามารถใช้
ศาสนา
โครงการ ภาษาอังกฤษในการ
และ
สามารถ ติดต่อสื่อสารใน
วัฒนธรรม
ใช้ภาษา ชีวิตประจําวันได้
อังกฤษใน
การติดต่อ
สื่อสารใน
ชีวิต
ประจําวันได้
ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับความ
เป็นพลเมือง
ที่ดี บน
พื้นฐานความ
เป็นไทยใน
การเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

30 โครงการชุมชนรักการ
อ่าน

1. เพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมนิสัยการรัก
การอ่าน
2. เพื่อสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ
ครอบครัว

31 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนนํา
เยาวชนใส่ใจสุขภาพ
กาย-ใจ ยุค Thailand
4.0

เด็กและเยาวชน
1. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีต่อการ
บริโภค
2. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ถึงปัญหาวัยรุ่น
ในปัจจุบันและ
สามารถแสดงออกทาง
พฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
3. เพื่อให้เยาวชนมี
ทักษะการเป็นผู้ให้
คําปรึกษาในเบื้องต้น

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ถึง
ปัญหา
วัยรุ่นใน
ปัจจุบัน
และ
สามารถ
แสดงออก
ทาง
พฤติกรรม
ได้อย่าง
เหมาะสม

ร้อยละ
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มีนิสัยรัก
การอ่าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีนิสัยการรัก
การอ่าน
2. ตําบลวังตะกูเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. ครอบครัวในตําบลมี
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวที่ดีขึ้น
1. เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติ
ที่ดีต่อการบริโภค
2. เยาวชนมีความรู้ถึง
ปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน
และสามารถแสดงออก
ทางพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
3. เยาวชนมีทักษะการ
เป็นผู้ให้คําปรึกษาใน
เบื้องต้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
32 โครงการพัฒนาทักษะ 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนา เด็ก เยาวชน และ
ผู้สนใจเข้าร่วม
ชีวิตเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ได้
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
พัฒนาตนเองทั้งด้าน กิจกรรม จํานวน 40
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ คน
สังคมและสติปัญญา
และการมีส่วนร่วม
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคไทย
แลนด์ 4.0
2.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพ
ติด
3.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
จากประสบการณ์และ
สถานที่จริง
4.เพื่อเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
90 ของ
เด็ก
เยาวชน
ที่เข้า
ร่วม
โครงกา
รมีส่วน
ร่วมใน
การทํา
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 30 คน

33 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ภาษาจีน

เพื่อพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาจีน สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ใน
การทํางาน และการ
สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้

34 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทํา
ธุรกิจและการค้าขาย
ออนไลน์ในยุคดิจิทัล

จัดกิจกรรมสําหรับ
1. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและทักษะ ประชาชนที่สนใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ทําธุรกิจและการ
ค้าขายออนไลน์ในยุค
ดิจิทัล
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบธุรกิจ
และการค้าขาย
ออนไลน์ในยุคดิจิทัล

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

2569
(บาท)
50,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
50,000 ร้อยละ 90
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
สามารถ
ติดต่อ
สื่อสาร
ทางด้าน
ภาษาจีน
ในชีวิต
ประจําวัน
ได้
30,000 จํานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนที่เข้าร่วม
กอง
โครงการ สามารถ
การศึกษา
ติดต่อสื่อสารภาษาจีนใน ศาสนา
ชีวิตประจําวันได้ตาม
และ
กาลเทศะ
วัฒนธรรม

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจและการค้าขาย
ออนไลน์ในยุคดิจิทัล
2. ผู้เข้าอบรมมี
ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจและการ
ค้าขายออนไลน์เข้มแข็ง
มากขึ้น สร้างรายได้ได้
อย่างมั่นคง

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

35 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการ
เคลื่อนไหว
36 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมือง
ดี สําหรับเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ด้านการเคลื่อนไหว
ของเด็กปฐมวัย ที่
เหมาะสมกับวัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สังคม
และปลูกฝังให้รู้จัก
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
สามารถนําไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวันได้
เพื่อเสริมสร้าง
37 โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู นักเรียน
ระหว่างบุคลากร
ครอบครัวของเด็กและ ผู้ปกครอง และ
เครือข่ายในชุมชน
เครือข่ายชุมชน
38 โครงการส่งเสริมการ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
จัดประสบการณ์การ การสอนที่ส่งเสริม
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการ พัฒนาการและ
เหมาะสมสําหรับเด็ก
เด็กปฐมวัยให้มี
ปฐมวัย
คุณภาพดีสมวัย

2566
(บาท)
51,000

2567
(บาท)
51,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
51,000

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ครู นักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
ชุมชน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียน จํานวน 75
คน

2569
(บาท)
51,000

2570
(บาท)
51,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาฯ
จํานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
นักเรียนได้รับการพัฒนา
กอง
ด้านการเคลื่อนไหว
การศึกษา
อย่างเหมาะสมกับวัย
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
นักเรียนที่เข้าร่วม
กอง
โครงการมีวินัย และมี
การศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ศาสนา
งาม
และ
วัฒนธรรม

จํานวน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ผู้เข้าร่วม และเครือข่ายในชุมชน
โครงการ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
จํานวนสื่อ นักเรียนในศูนย์พัฒนา
กอง
การเรียน เด็กเล็กมีพัฒนาการด้าน การศึกษา
การสอน ร่างกาย อารมณ์ สังคม
ศาสนา
จิตใจและสติปัญญาดีขึ้น
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

39 โครงการส่งเสริมหนู
น้อยวัยใส ใส่ใจออก
กําลังกาย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. เพื่อส่งเสริมความมี นักเรียน จํานวน 75
ระเบียบวินัย ปลูกฝัง คน
การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย
2. เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง รัก
การเล่นกีฬาและการ
ออกกําลังกาย
3. เพื่อให้นักเรียนทํา
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ได้อย่างสนุกสนาน
ปฏิบัติตามกติกา
ข้อตกลง

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

2569
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
20,000 ร้อยละ 90
ของเด็ก
เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1. นักเรียนมีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การศึกษา
ศาสนา
2. นักเรียนมีสุขภาพ
และ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง รักการเล่นกีฬา วัฒนธรรม
และการออกกําลังกาย
3. นักเรียนทํากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้อย่าง
สนุกสนาน ปฏิบัติตาม
กติกาข้อตกลง

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

40 โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. เพื่อส่งเสริมการจัด เด็กปฐมวัย อายุ 3 –
5 ปี ในศูนย์พัฒนา
การศึกษาแก่เด็ก
เด็กเล็กวัดวังตะกู
นักเรียนศูนย์พัฒนา
จํานวน 45 คน มี
เด็กเล็ก
2. เพื่อให้เด็กนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี สวมใส่
เครื่องแบบนักเรียนที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ผู้ปกครอง

2566
(บาท)
15,000

2567
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
15,000

2569
(บาท)
15,000

2570
(บาท)
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
100 ของ
เด็กได้
รับการ
สนับสนุน
เครื่องแบบ
นักเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกูได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การศึกษา
2. นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดวังตะกูมีเครื่องแบบ
นักเรียนที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสวมใส่
ครบทุกคนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
3. ผู้ปกครองได้รับการ
บรรเทาภาระค่าครอง
ชีพ เนื่องจากลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่อง
เครื่องแบบนักเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

41 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

42 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
ให้กับเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนตามสถานที่
จริง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รู้จัก การสังเกต
จําแนก แยกแยะ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
รอบตัว
เพื่อช่วยส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
ของเด็กปฐมวัย ให้มี
พัฒนาที่ดีขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กปฐมวัย อายุ 3 –
5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู
จํานวน 45 คน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

เด็กปฐมวัย อายุ 3 –
5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู
จํานวน 45 คน

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000 ร้อยละ 90
ของเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ
ได้รับ
ประสบการ
ณ์การ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน

10,000

10,000

ร้อยละ
100 เด็ก
ได้รับ
อุปกรณ์
การเรียน
การสอน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1. นักเรียนได้รับ
การศึกษา
ประสบการณ์ตรงจาก
ศาสนา
การเรียนรู้ผ่านของจริง
และ
2. นักเรียนได้รู้จักการ
สังเกต จําแนก แยกแยะ วัฒนธรรม
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
รอบตัว

ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความรู้จาก
การดูแลเด็กปฐมวัย ได้
อย่างถูกสุขอนามัย

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

43 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยปลูกฝังวินัย
ให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อม
ความปลอดภัยปลูกฝัง
วินัย ลดความเสี่ยง
และการป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน
2.เพื่อให้เด็กรู้จักวิธี
ป้องกันตนเองสามารถ
แก้ไขปัญหาเมื่อต้อง
พบกับเหตุการณ์จริง
จากพื้นที่เสี่ยง
3. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม
เพื่อช่วยส่งเสริมการ
44 โครงการสนับสนุน
หนังสือเรียนให้กับเด็ก จัดการเรียนการสอน
ของเด็กปฐมวัย ให้มี
ปฐมวัย
พัฒนาการที่ดีขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียน จํานวน 75
คน

เด็กปฐมวัย อายุ 3 –
5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู
จํานวน 45 คน

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000 ร้อยละ 90
ของเด็กที่
เข้าร่วม
โครงการ

10,000

10,000

ร้อยละ
100 เด็ก
ได้รับ
อุปกรณ์
การเรียน
การสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถเตรียม
ความพร้อม ความ
ปลอดภัยปลูกฝังวินัย
ลดความเสี่ยงและการ
ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับนักเรียน

ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความรู้จาก
การดูแลเด็กปฐมวัย ได้
อย่างถูกสุขอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
0

2567
(บาท)
0

งบประมาณ
2568
2569
(บาท)
(บาท)
0
0

2570
(บาท)
0

45 โครงการมือน้อย
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะ
สร้างสรรค์งานศิลปะ ทางด้านร่างกายคือการใช้
(การพิมพ์ภาพ การ
กล้ามเนือ้ มัดเล็ก
วาดภาพ การระบายสี
การเป่าสี)

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

46 โครงการหนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ตัวจิ๋ว

เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
และเพื่อให้เด็กได้ฝีกกล้ามเนื้อ
มัดเล็กมัดใหญ่

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 2

0

0

0

0

0

47 โครงการนิทานแสน
สนุก (ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสมอง)

เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
และเพื่อให้เด็กได้ฝีกกล้ามเนื้อ
มัดเล็กมัดใหญ่

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0

0

0

0

0

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็ก
นักเรียน
ร้อยละ 80
ชอบ
กิจกรรม
ศิลปะ
เด็ก
นักเรียน
ร้อยละ 90
เข้าร่วม
กิจกรรม
เด็ก
นักเรียน
ร้อยละ 90
เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถทํา
ผลงานตนเองตาม
ความสามารถ

นักเรียนได้ออกแบบ
ชิ้นงานและนําวัสดุมา
ประดิษฐ์เป็นผลงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
กอง
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวังตะกู หมู่ 2 การศึกษา
เกิดความสนใจในการรัก ศาสนา
และ
การอ่าน เกิดแรงจูงใจใน
การฟังนิทานแต่ละเรื่อง วัฒนธรรม
และเกิดความสนใจ
เกี่ยวกับหนังสือนิทาน
นั้นๆ

แบบ ผ.02
2566
(บาท)
0

2567
(บาท)
0

งบประมาณ
2568
(บาท)
0

48 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
วังตะกู

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่ เด็กปฐมวัย อายุ 3 –
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ปี ในศูนย์พัฒนา
วัดวังตะกูมีคุณธรรม จริยธรรม เด็กเล็กวัดวังตะกู
จํานวน 45 คน
ที่ดีงาม เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่
เหมาะสมตามวัย

49 โครงการบริหาร
จัดการข้อมูล
สารสนเทศศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อรวบรวมข้อมูลการบริหาร
นักเรียน จํานวน 75
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอย่าง คน
เป็นระบบ อย่างครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

0

0

0

0

0

นักเรียน
จํานวน
75 คน

50 โครงการหนูน้อย
อนุรักษ์ความเป็นไทย

เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และความเป็นไทย

0

0

0

0

0

นักเรียน
จํานวน
75 คน

ที่

โครงการ

นักเรียน จํานวน 75
คน

2569
(บาท)
0

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
0
ร้อยละ 90
ของเด็กเข้า
ร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
การศึกษา
เด็กเล็กวัดวังตะกูมี
ศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ที่ดี
และ
งาม เรียนรู้สื่อเทคโนโลยี
วัฒนธรรม
ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตาม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่
เหมาะสมตามวัย
สามารถบริหารจัดการ
กอง
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอย่าง การศึกษา
เป็นระบบ อย่าง
ศาสนา
ครบถ้วนถูกต้อง และ
และ
เป็นปัจจุบัน
วัฒนธรรม
กอง
นักเรียนมีความตระหนัก
การศึกษา
ถึงความสําคัญของ
ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
และ
ความเป็นไทย
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
2566
(บาท)
0

2567
(บาท)
0

งบประมาณ
2568
(บาท)
0

นักเรียน จํานวน
75 คน

0

0

0

0

0

นักเรียน จํานวน
75 คน

0

0

0

0

0

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
51 โครงการส่งเสริมการมี เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ นักเรียน จํานวน
75 คน
ส่วนร่วมของ
ทราบนโยบาย และแนวทาง
ครอบครัวและชุมชน ปฏิบัติงานต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เด็กเล็กวัดวังตะกู
เล็กวัดวังตะกู

52 โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการประเมิน
ภายในและภายนอก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังตะกู
53 โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความสําคัญของการประเมิน
และเข้าใจ เห็นความสําคัญของ
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จัก
การประหยัด การออม ในการใช้
ชีวิตประจําวันได้

2569
(บาท)
0

2570
(บาท)
0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน 1. ผู้ปกครองและ
จํานวน นักเรียนมีความเข้าใจ
75 คน นโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติงานต่างๆ ของ
ศูนย์ฯ
2. ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ศูนย์ฯ และให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนา
นักเรียน
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
จํานวน มาตรฐานตรงตาม
75 คน มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

กอง
นักเรียน นักเรียนเห็นความสําคัญ
การศึกษา
จํานวน และรู้จักการประหยัด
75 คน การออม และนําปรับไป ศาสนา
และ
ใช้ในชีวิตประจําวัน
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนได้รับการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างถูก
สุขอนามัย
55 โครงการส่งเสริมเด็ก เพื่อจัดแสดงผลงานด้าน
ในระยะเปลี่ยนผ่านให้ วิชาการของเด็กปฐมวัย และ
ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส
ในขั้นถัดไป
พบปะกับคุณครู เพื่อร่วมมือ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนและ
ร่วมกันส่งเสริมพัฒนา
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนร่วมกัน
56 โครงการส่งเสริม
เพื่อให้ครูผู้ปกครอง และเด็ก
สุขภาพและอนามัยใน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดูแลเด็กปฐมวัย จาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
จัดกิจกรรมการคัดเลือกหนู
น้อยสุขภาพดี ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู
รวม
..56..โครงการ
54 โครงการส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพอนามัยใน
การป้องกันโรคติดต่อ
ของเด็กปฐมวัย

2566
(บาท)
0

2567
(บาท)
0

งบประมาณ
2568
(บาท)
0

นักเรียน จํานวน
75 คน

0

0

0

0

0

นักเรียน จํานวน
75 คน

0

0

0

0

0

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
นักเรียน จํานวน
75 คน

-

นักเรียน
และ
ผู้ปกครอง
ของศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
วัดวังตะกู

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความรู้จาก การศึกษา
ศาสนา
การดูแลเด็กปฐมวัย
และ
ได้อย่างถูกสุขอนามัย
วัฒนธรรม
กอง
ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียน ได้รับข่าวสาร การศึกษา
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา ศาสนา
และ
เด็กเล็กวัดวังตะกู และ
ร่วมพัฒนา และแก้ไข วัฒนธรรม
ปัญหาของนักเรียน
ร่วมกัน

นักเรียน
และ
ผู้ปกครอง
ของศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
วัดวังตะกู
4,789,000 5,059,000 4,789,000 4,789,000 4,789,000
-

กอง
ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียน ได้รับข่าวสาร การศึกษา
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา ศาสนา
และ
เด็กเล็กวัดวังตะกู และ
ร่วมพัฒนา และแก้ไข วัฒนธรรม
ปัญหาของนักเรียน
ร่วมกัน
-

2569
(บาท)
0

2570
(บาท)
0

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียน
จํานวน
75 คน

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบาท
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
10

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการจัดงาน วัน
เฉลิมแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เห็นความสําคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมสําหรับ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

2566
(บาท)
100,000

2567
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
100,000

2569
(บาท)
100,000

2570
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนตําบล
วังตะกูได้แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีและ
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธา พิมล
ลักษณ พระบรม
ราชินี
3 โครงการจัดงาน
วันพ่อแห่งชาติ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมสําหรับ
1. เพื่อเป็นการจัดงานวัน
เฉลิมแด่สมเด็จพระนางเจ้า เด็ก เยาวชน และ
สุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ ประชาชน
พระบรมราชินี
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์
๑. เพื่อเป็นการเทิดทูน และ จัดกิจกรรมสําหรับ
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เด็ก เยาวชน และ
ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติ ประชาชน
คุณ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
๒. เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงาม แสดงถึง
ความรัก ความกตัญญู
กตเวที ให้ลูกได้สํานึก
พระคุณของพ่อ
๓. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม และประเพณีอัน
ดีงามของชาติไทยให้คงอยู่
ตลอดไป

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

2570
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

จํานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หลัก
กอง
๑. ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความ
การศึกษา
จงรักภักดีและรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ศาสนา
และ
สุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระ
วัฒนธรรม
บรมราชินี
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
กอง
1. ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความ
การศึกษา
จงรักภักดีและรําลึกถึงพระมหา
ศาสนา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
และ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วัฒนธรรม
ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งชาติ
2. ประชาชนได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงาม แสดงถึงความรัก
ความกตัญญูกตเวที ให้ลูกได้สํานึก
พระคุณของพ่อ
3. มีการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของชาติไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเทิดทูน และ
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติ
คุณ ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ
๒. เพื่อเผยแพร่พระคุณและ
บทบาทของแม่ที่มีต่อ
ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ
๓. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ที่ดีงาม ลูกได้สํานึกถึงพระคุณ
ของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่
ของลูกที่มีต่อแม่ และได้
แสดงออกซึ่งความรัก ความ
กตัญญู
๔. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สํานึกใน
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนในฐานะของแม่
๕. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของชาติไทยให้คงอยู่
ตลอดไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรม
สําหรับเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
30,000

2569
(บาท)
30,000

2570
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนตําบลวัง
ตะกูได้แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีและ
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น
แม่แห่งชาติ
๒. ประชาชนตําบลวัง
ตะกูได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงาม แสดงถึง
ความรัก ความกตัญญู
กตเวที ให้ลูกได้สํานึก
พระคุณของแม่
๓. มีการรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามของชาติไทยให้
คงอยู่ตลอดไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุ

6 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรม
๑. เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์อันดีงาม สําหรับเด็ก
เยาวชน และ
ของไทยให้คงอยู่สืบไป
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชน
แสดงออกถึงความรัก ความ
หวงแหนประเพณีของไทย
๓. เพื่อส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีของชุมชนและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น
รวมถึงการส่งเสริม การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในตําบลวัง
ตะกู
จัดกิจกรรม
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
สําหรับเด็ก
ประชาชนตระหนักถึง
เยาวชน และ
ความสําคัญ และคุณค่า
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ประชาชน
๒. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงาน
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
เห็นคุณค่าของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟู
เผยแพร่ และรักษาประเพณี
ลอยกระทงของท้องถิ่น
๔. เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันลอยกระทง อันดี
งามของไทยให้คงอยู่สืบไป

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

80,000

80,000

80,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

80,000

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

จํานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

๑. ประเพณีวัน
สงกรานต์อันดีงามของ
ไทยได้รับการสืบสานให้
คงอยู่สืบไป
๒. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปให้ความ
สําคัญต่อผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ ๙๕
๓. ผู้สูงอายุในตําบลวัง
ตะกูได้พบปะทํา
กิจกรรมร่วมกัน เพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ ๘๐
กอง
1. ทําให้เยาวชนเกิด
การศึกษา
ความตระหนักและ
ซาบซึ้งถึงคุณค่าของการ ศาสนา
และ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
2. หน่วยงาน
สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องเห็นคุณค่า
ของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
3. ส่งเสริม ฟื้นฟู
เผยแพร่ และรักษา
ประเพณีลอยกระทงของ
ท้องถิ่น

แบบ ผ.02

7 โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก
เยาวชนได้ตระหนักถึงความ
สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
รุ่นสู่รุ่น
มิให้สูญหาย
3. เพื่อเป็นการยกย่องครูภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น

2566
(บาท)
30,000

2567
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
30,000

8 โครงการ
ครอบครัว
คุณธรรมพาลูกจูง
หลานเข้าวัด

เด็ก เยาวชน และ 30,000
1. เพื่อเสริมสร้างความรัก
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ ประชาชนในตําบล
อันดีในครอบครัวและชุมชน วังตะกู
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตโดยปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมี
จิตใจดี มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
ภายในครอบครัว
400,000

30,000

30,000

30,000

30,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ที่

รวม

โครงการ

..8..โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เยาวชนในเขต
ตําบลวังตะกู

2569
(บาท)
30,000

2570
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80
ของเยาวชน
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ความ
ตระหนักถึง
ความสําคัญ
ของภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
คุณธรรม
และ
จริยธรรม
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
กอง
1. เยาวชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของภูมิ การศึกษา
ศาสนา
ปัญญาท้องถิ่น
และ
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสีบทอดจาก วัฒนธรรม
รุ่นสู่รุ่น
3. ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการยก
ย่องเชิดชู เป็นแบบ
อย่างแก่คนในชุมชน
กอง
1. สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน การศึกษา
ศาสนา
เกิดความรัก ความ
และ
เข้าใจ และความ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง วัฒนธรรม
กัน
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีจิตใจดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม
-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําเอกสาร
วารสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร อบต.วังตะกู
2 โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทาง
ราชการให้ประชาชน
ได้รับทราบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี
และให้บริการ
ประชาชนนอกสถานที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนในตําบล
วังตะกูได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษี
สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้มากกว่า
ร้อยละ 90

2566
(บาท)
20,000

2567
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

2569
(บาท)
20,000

2570
(บาท)
20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน
เอกสาร
วารสารที่
เผยแพร่

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการที่ถูกต้อง
รวดเร็ว

ร้อยละของ สามารถจัดเก็บรายได้
ภาษีที่
เพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาที่
จัดเก็บได้ กําหนด และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การชําระภาษี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

กองคลัง

แบบ ผ.02
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
โปรแกรมค่า
3 โครงการจัดทํา /
1.เพื่อพัฒนาการ
น้ําประปาและ
พัฒนาโปรแกรมค่า
จัดเก็บค่าน้ําประปา
น้ําประปาและ
และค่าธรรมเนียมเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย ของ
ค่าธรรมเนียมเก็บและ และขนมูลฝอย
อบต.วังตะกู
ขนมูลฝอย
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บค่าน้ําประปา
และค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย
4 โครงการจัดเก็บและ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ มา ได้รับข้อมูลที่เป็น
บันทึกข้อมูลเพื่อการ ใช้ในการวางแผนเพื่อ ประโยชน์ต่อ
พัฒนา
พัฒนาตําบล
การพัฒนา จาก
ครัวเรือนในตําบล
เพื่อสุขภาพและความ พนักงาน และ
5 โครงการสถานที่
ลูกจ้าง อบต.
ปลอดภัยของ
ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน (Happy and ผู้ปฏิบัติงานสร้าง
บรรยากาศที่ดี เกิด
Healthy
ความรัก ความสามัคคี
Workplace)
ในการทํางานเป็นทีม
6 โครงการกิจกรรม 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงาน และ
ส. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานองค์กร ลูกจ้าง อบต.
และเสริมสร้างวินัย
การบริหารงาน
การทํางานที่ดี

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
โปรแกรม การจัดเก็บค่าน้ําประปา กองคลัง
ค่าน้ํา และค่าธรรมเนียมเก็บ
ประปาฯ และขนมูลฝอย เป็นไป
ที่ได้รับการ ด้วยความถูกต้อง
พัฒนา ครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน
ครัวเรือน
ที่จัดเก็บ
ข้อมูล
ร้อยละ
ของผู้ร่วม
โครงการที่
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละของผู้
ร่วมโครงการ
ที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
การทํางาน

มีข้อมูลของครัวเรือนใน สํานักปลัด
เขตตําบลวังตะกู มาใช้
ในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาตําบล
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ สํานักปลัด
สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน (Healthy
workplace) ตามเกณฑ์
ที่กําหนด
ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ปรับเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทํางาน

สํานักปลัด

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

7 โครงการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานตาม
แนวทางพระราช
ดํารัส
8 โครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมและ
พัฒนาวินัยของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(วินัยควรรู้)

9 โครงการประชุม
ชี้แจงข้อราชการ
และติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต.

เพื่อปลูกจิตสํานึกให้
พนักงานและลูกจ้าง
น้อมนําพระราชดํารัสมา
เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน
พนักงานส่วนตําบล
เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ และลูกจ้าง อบต.
บัญชา มีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย

พนักงานส่วนตําบล
เพื่อชี้แจงข้อราชการ
และลูกจ้าง อบต.
วางแนวทาง มอบ
นโยบายและติดตามผล
การปฏิบัติงาน และ
ส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในองค์กร แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน

2566
(บาท)
10,000

2567
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2569
(บาท)
10,000

2570
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ของผู้ร่วม
โครงการที่น้อม
นําพระราช
ดํารัสมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ร้อยละ 90
ของผู้ร่วม
โครงการที่มี
ความรู้การ
ดําเนินการ
ทางวินัย
ข้าราชการ
และป้องกัน
ลดโอกาส
การกระทํา
ผิดวินัย
ร้อยละ 95
ของผู้ร่วม
โครงการได้
รับทราบข้อ
ราชการ
ปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย
ของ
หน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ 90 น้อมนํา
พระราชดํารัสมาเป็น
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ สํานักปลัด
รับทราบข้อราชการ
ตามนโยบายและมีการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการพัฒนา
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมในสํานักงาน ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
11 โครงการปรับปรุง
ระบบเครื่องเสียง และ
ระบบไฟฟ้าห้อง
ประชุม อบต.วังตะกู

12 โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาระบบ
เครื่องเสียงและระบบ
ไฟฟ้าภายในห้อง
ประชุมให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับใน
การประชุม และการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ
อบต.
เพื่อให้การบริหาร
จัดการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
เป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้งและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการ
เลือกตั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระบบสารสนเทศ
และโปรแกรมที่ใช้
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงระบบ
เครื่องเสียง ระบบ
ไฟฟ้า ในห้อง
ประชุม อบต.

2566
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2567
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
2568
(บาท)
๕๐,๐๐๐

-

50,000

-

2569
(บาท)
๕๐,๐๐๐

2570
(บาท)
๕๐,๐๐๐

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระบบ
สารสนเทศ
และ
โปรแกรมที่
ได้รับการ
พัฒนา
ระบบ
เครื่อง
เสียงและ
ไฟฟ้าห้อง
ประชุมที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมต่างๆ สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด
ระบบเครื่องเสียงและ
ระบบไฟฟ้าในห้อง
ประชุมสามารถใช้ในการ
จัดประชุม และจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การจัดการเลือกตั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนเรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
สําหรับประชาชนใน
ร้องเรียน ใน ท้องถิ่น และผู้บริหาร
ตําบลวังตะกู
การจัดการ ท้องถิ่น
จํานวน 8 หมู่บ้าน
เลือกตั้ง

สํานักปลัด

แบบ ผ.02
ที่

โครงการ

13 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS)

รวม

..13..โครงการ

งบประมาณ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2566
2567
2568
2569
2570
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบแผนที่ภาษี
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
และทะเบียน
ในการจัดเก็บรายได้
ทรัพย์สิน ของ อบต.
เพื่อให้ อบต. มีฐานะ
ทางการคลังที่มั่นคงและ วังตะกู
มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น และ
นํามาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญ
2.เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของ อบต. โดย
สามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นธรรมและ
รวดเร็ว
3.เพื่อเป็นการรวม
ข้อมูลของ อบต. ในด้าน
การคลังท้องถิ่นและ
ข้อมูลด้านต่างๆ ในเขต
ของ อบต.วังตะกู ได้
อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง
4.เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานของ อบต.
วังตะกู
1,485,000 1,535,000 1,485,000 1,485,000 1,485,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการจัดเวที
1.เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม ประชาชนในตําบล
วังตะกู จํานวน 8
ประชาคมหมู่บ้าน แสดงความคิดเห็นในการ
หมู่บ้าน
/ ตําบล
พัฒนาตําบล
2.เพื่อรวบรวมปัญหาและ
มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ความต้องการ ของ
และแผนพัฒนา
ประชาชนเพื่อใช้ในการ
ท้องถิ่นสําหรับใช้
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการ
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาตําบล
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน
4.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
ผู้นําชุมชน
5.เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
หมู่บ้านแบบบูรณาการ
รวม ..1..โครงการ
-

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

2569
(บาท)
50,000

50,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2570
หลัก
(บาท)
50,000
จํานวน ได้ทราบถึงปัญหาและ สํานักปลัด
ประชาชน ความต้องการของ
ที่เข้าร่วมเวที ประชาชน และนํามา
ประชาคม จัดทําแผน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000

-

-

-

แบบ ผ.02

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพืน้ ที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
บอกที่ตั้งของที่ทําการ
อบต.วังตะกู ให้
ประชาชนได้รับทราบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ป้ายประชาสัมพันธ์
แบบยืน (ชนิดมี
เสาเข็ม)
OVERHANGING
ความสูง 6 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวง)
จํานวน 2 ป้าย
บริเวณริมถนนมาลัย
แมน สองฝั่งถนน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 6

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
210,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
จํานวน ประชาชนได้รับทราบถึง กองช่าง
ตําแหน่งที่ตั้งของ อบต.
ป้าย
ประชา วังตะกู ทําให้สามารถมา
สัมพันธ์ที่ ติดต่อราชการได้สะดวก
ติดตั้ง
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
ที่
2

3

รวม

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการก่อสร้างโรง 1.เพื่อใช้เป็นที่สําหรับ โรงจอดรถ ขนาด
จอดรถ บริเวณหน้าที่ รองรับยานพาหนะ
กว้าง 6 เมตร ยาว
ทําการ อบต.วังตะกู ของประชาชนผูม้ า
14 เมตร จํานวน 2
หลัง บริเวณหน้าที่
ติดต่อราชการ ให้
หมู่ที่ 4
ได้รับความปลอดภัย ทําการ อบต.วังตะกู
2.เพื่อปรับสภาพพื้นที่
หน้าอาคารที่ทําการ
อบต.วังตะกู ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
1.เพื่อใช้สําหรับเป็น อาคารโรงสูบน้ํา
โครงการก่อสร้าง
สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบ ขนาดกว้าง 3.00
อาคารโรงสูบน้ํา
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ น้ํา(ของเดิม) สําหรับ เมตร ยาว 4.00
น้ํา (ของเดิม) อุปกรณ์ รดน้ําต้นไม้สนามกีฬา เมตร พร้อมติดตั้ง
สวนสุขภาพ และการ เครื่องสูบน้ํา
ท่อสูบน้ํา และ
ฉีดล้างทําความสะอาด (ของเดิม) อุปกรณ์
ตู้ควบคุม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ท่อสูบน้ํา และ
2.เพื่อใช้สําหรับเป็น ตู้ควบคุม จํานวน 1
สถานที่เก็บรักษา
อาคาร บริเวณสวน
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ํา สุขภาพ หมู่ที่ 4
(ของเดิม)
..3..โครงการ
-

2566
(บาท)
-

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
420,000

-

-

-

400,000

-

0

210,000

420,000

400,000

0

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวนโรง 1.ยานพาหนะของ
จอดรถที่ ประชาชนผู้มาติดต่อ
ก่อสร้าง ราชการได้รับความ
ปลอดภัย ประชาชน
ได้รับความสะดวก และ
มีความอุ่นใจ
2.สภาพพื้นที่หน้าที่ทํา
การ อบต. มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
มีอาคาร 1.มีอาคารที่ใช้สําหรับ
โรงสูบน้ํา เป็นสถานที่ติดตั้งเครื่อง
จํานวน 1 สูบน้ํา (ของเดิม) สําหรับ
อาคาร รดน้ําต้นไม้สนามกีฬา
สวนสุขภาพ และการฉีด
ล้างทําความสะอาด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
2.มีอาคารที่ใช้สําหรับ
เป็นสถานที่เก็บรักษา
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ํา
(ของเดิม)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

-

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ํามาจากแผนพัฒนาหมูบ่ า้ นและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ส่งเสริมอาชีพให้กับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
1 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้
อาชีพให้กับ
กับประชาชนตําบลวังตะกู กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้
80 ของ
ประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนได้มี พิการ ผู้มีรายได้น้อย
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ทางเลือกในการประกอบ ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนที่สนใจ
อาชีพมากขึ้น หรือ มี
รายได้เพิ่ม
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้
มากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ
หลัก
ประชาชนในตําบลวัง แผนพัฒนา สํานักปลัด
หมู่บ้าน
ตะกู มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ มี
อาชีพเสริม มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แบบ ผ.02/1
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้
และพัฒนาการ สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมี
เกษตร
2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต
พืช
3. เพื่อให้ความรู้ในการ
เพิ่มผลผลิตพืช

รวม ...2...โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกร
ประชาชน และผู้ที่
สนใจ

-

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000

หน่วยงาน
ที่มาของ
รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2566
2570
โครงการ
หลัก
(บาท)
(บาท)
30,000
แผนพัฒนา สํานักปลัด
30,000 ร้อยละ 1. เกษตรกร
ของผู้ ประชาชนสามารถลด หมู่บ้าน
เข้าร่วม ต้นทุนการผลิต และ
โครงการ ผลิตพืชผักปลอดภัย
จากสารเคมี
ที่นํา
ความรู้ที่ 2. เกษตรกร
ได้รับไปใช้ใน ประชาชน มีรายได้
การประกอบ เพิ่มมากขึ้น
อาชีพ 3. เกษตรกร
ประชาชน ได้รับ
ความรู้ในการเพิ่ม
ผลผลิตพืช
130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สําหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ ช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเทีย่ ว (Food Metropolis) และ
เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content)
๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา เริ่มจากปากซอย
แสงส่องฟ้า หมู่ที่ 1
ต.วังตะกู เชื่อมต่อหมู่
ที่ 2 ต.นครปฐม

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

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2568
2569
2570
2566
2567
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 ร้อยละ
กว้าง 6 เมตร ยาว 258
ความพึง
เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
พอใจของ
ประชาชน
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,548 ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1
ขนาด Ø 1 เมตร ยาว 88
เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10
ม. จํานวน 9 บ่อ
ช่วงที่ 2 ขนาด Ø 0.60
เมตร ยาว 176 เมตร มีบ่อ
พักทุกระยะ 10 เมตร
จํานวน 18 บ่อ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะขอ
ประสาน
1.ถนนมีสภาพ
อบจ.
สมบูรณ์ดีสามารถ
นครปฐม
สัญจรไปมาได้
หรือ
สะดวกและรวดเร็ว หน่วยงาน
2.อุบัติเหตุลดลง
อื่นๆ
ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ํา
ท่วมขังในพื้นที่

แบบ ผ.02/2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2.เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
3 โครงการก่อสร้าง
1.เพื่อให้การสัญจร
สะพาน ค.ส.ล.
ของประชาชนเป็นไป
บริเวณประตูน้ํา
ด้วยความสะดวก
ท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2
2.เพื่อเพิ่มความ
ต.วังตะกู
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
1. เพื่อให้การสัญจร
4 โครงการปรับปรุง
ของประชาชนเป็นไป
สะพาน ค.ส.ล.
ด้วยความสะดวก
(สะพานช้าง) ข้าม
คลองวังตะกู หมู่ที่ 2, 2. เพื่อเพิ่มความ
6 ต.วังตะกู และหมู่ที่ ปลอดภัยในการ
2, 7 ต.หนองปากโลง เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
2 โครงการขยายสะพาน
ค.ส.ล. ข้ามคลองเจดีย์
บูชาเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่ที่ 2 กับ หมู่ที่ 5
ต.วังตะกู

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สะพาน ค.ส.ล.
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ปรับปรุงสะพาน
ค.ส.ล. กว้าง 6 ม.
ยาว 22 ม.

2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

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

หน่วยงานที่
จะขอ
ประสาน
อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ
อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ
อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ

แบบ ผ.02/2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา เริ่มจากห้า
แยกประสานฟาร์ม
ถึงทางแยกถนน กิโล
5 -รางจิก หมู่ที่ 2, 6
ต.วังตะกู และ หมู่ที่
2, 7 ต.หนองปากโลง

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

6 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ซอยโรงงาน
ลวดตาข่าย หมู่ที่ 8
ต.วังตะกู ถึงทางแยก
ถนนทัพยายท้าว หมู่ที่
10 ต.หนองปากโลง

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

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 7,260,000 7,260,000 7,260,000 7,260,000 7,260,000 ร้อยละ
ม. ยาว 962 ม. ผิว
ความพึง
จราจรคอนกรีต หนา
พอใจของ
0.25 ม. หรือมีพื้นที่
ประชาชน
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
5,772 ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.
ยาว 679 เมตร
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ 10 ม. มีบ่อ
พักจํานวน 69 บ่อ
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 8,697,000 8,697,000 8,697,000 8,697,000 8,697,000 ร้อยละ
ม. ยาว 1,115 ม.
ความพึง
ผิวจราจรคอนกรีต
พอใจของ
ประชาชน
หนา 0.25 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 6,690
ตร.ม. พร้อมงานวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
Ø 0.60 ม. ยาว
1,115 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ทุก
ระยะ 10 ม. มีบ่อพัก
จํานวน 112 บ่อ

หน่วยงานที่
จะขอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประสาน
อบจ.
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
นครปฐม
สามารถสัญจรไปมาได้
หรือ
สะดวกและรวดเร็ว
หน่วยงาน
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
อื่นๆ
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่

อบจ.
1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
นครปฐม
สามารถสัญจรไปมาได้
หรือ
สะดวกและรวดเร็ว
หน่วยงาน
2.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้
อืน่ ๆ
เส้นทางได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ในพื้นที่

แบบ ผ.02/2
ที่
7

8

9

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,398,000 1,398,000 1,398,000 1,398,000 1,398,000 ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
โครงการวางท่อ
Ø 0.60 ม. ยาว 518
ระบายน้ํา ค.ส.ล. เริ่ม น้ําได้อย่างมี
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
จากถนนเลียบคลอง ประสิทธิภาพในขณะ ม. มีบ่อพักทุกระยะ
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
10 ม. จํานวน 53
(อบจ.นฐ.0053) กม. ฝนตก และป้องกัน
ประชาชน
บ่อ
0+000 – 0+518 ปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นที่
หมู่ที่ 2 ต.วังตะกู
เพื่อให้สามารถระบาย ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000 1,339,000 ร้อยละ ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับ
โครงการวางท่อ
Ø 0.60 ม. ยาว 496
ระบายน้ํา ค.ส.ล. เริ่ม น้ําได้อย่างมี
ความพึง การแก้ไข ทําให้ไม่เกิด
ประสิทธิภาพในขณะ ม. มีบ่อพักทุกระยะ
จากถนน อบจ.นฐ.
พอใจของ น้ําท่วมขังในพื้นที่
10 ม. จํานวน 51
ฝนตก และป้องกัน
0052 บ้านวังตะกู
ประชาชน
บ่อ
ปัญหาน้ําท่วมขังใน
ถึงบ้านกิโล 5 ช่วง
แยกเลียบคลองวังตะกู พื้นที่
หมู่ที่ 2
ปรับปรุงถนนแอส
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 1.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี
โครงการปรับปรุงถนน 1.เพื่อให้การสัญจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของประชาชนเป็นไป ฟัลท์ติกคอนกรีต
ความพึง สามารถสัญจรไปมาได้
กว้าง 7 ม. ยาว
พร้อมวางท่อลอดถนน ด้วยความสะดวก
พอใจของ สะดวกและรวดเร็ว
1,030 ม. ผิวจราจร
2.เพื่อเพิ่มความ
บริเวณถนนเลียบ
ประชาชน 2.อุบัติเหตุลดลง ผูใ้ ช้
ปลอดภัยในการ
คลองเจดีย์บูชาฝัง่
เส้นทางได้รับความ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ตะวันตก หมู่ที่ 2, 5 เดินทางและลดการ
ปลอดภัยในชีวิตและ
หนา 0.05 ม. หรือมี
ต.วังตะกู เชื่อมต่อ ต. เกิดอุบัติเหตุ
ทรัพย์สิน
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
3.ป้องกันปัญหาน้ํา
ทัพหลวง
3.ทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
กว่า 7,490 ตร.ม.
ท่วมขังในพื้นที่
ในพื้นที่
และท่อลอดถนน ค.
ส.ล. Ø 1 ม. จํานวน
5 ช่วงๆ ละ 12 เมตร

หน่วยงานที่
จะขอ
ประสาน
อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ
อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ
อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ

แบบ ผ.02/2
ที่

โครงการ

10 โครงการปรับปรุง
สะพาน ค.ส.ล.
ข้ามคลองเจดีย์บูชา
เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่
2 กับหมู่ที่ 7
รวม

..10..โครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวก
2. เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
-

งบประมาณ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
2566
2567
2568
2569
2570
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เปลี่ยนจากสะพานไม้ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
เป็นสะพาน ค.ส.ล.
(คนเดิน) กว้าง 1.50
เมตร ยาว 20 เมตร
ข้ามคลองระบายน้ํา
สายใหญ่เจดีย์บูชา
กม. 19+900
31,024,000 31,024,000 31,024,000 31,024,000 31,024,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-

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

หน่วยงานที่
จะขอ
ประสาน
อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ
-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สําหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ ช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นทีใ่ ห้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

1 โครงการขยายท่อเมน
ประปา เริ่มจากระบบ
ประปาผิวดิน อบต.
วังตะกู ถึงบริเวณบ้าน
นายบุญส่ง ตรีเดชา
หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถจ่าย
น้ําประปาให้บริการ
ประชาชนในเขต
พื้นที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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

2566
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
2567
(บาท)
(บาท)
๔,๕๕๐,๐๐๐
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

หน่วยงานที่
จะขอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประสาน
อบจ.
ร้อยละ ประชาชนมีน้ําประปาใช้
นครปฐม
ความพึง อย่างเพียงพอ ทันต่อ
หรือ
พอใจของ ความต้องการ
หน่วยงาน
ประชาชน
อื่นๆ
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02/2
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ)
ขยายท่อเมนประปา
2 โครงการขยายท่อเมน เพื่อให้สามารถจ่าย
HDPE.PN ๖ จากเดิม
ประปา เริ่มจากหน้า น้ําประปาให้บริการ
เรือนจํากลางจังหวัด ประชาชนในเขตพื้นที่ ขนาด Ø ๒๒๕ ม.ม.
ได้อย่างมี
(๘ นิ้ว) เป็นขนาด Ø
นครปฐม ถึง
ประสิทธิภาพ
๓๑๕ ม.ม. (๑๒ นิ้ว)
คอสะพาน ตรงข้าม
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อม
บริษัท TOT จํากัด
(ถนนมาลัยแมนฝั่ง
ด้วยเครื่องเชื่อมความ
ตะวันตก)
ร้อน) ความยาว
๑,๖๐๐ เมตร
3 โครงการก่อสร้างเขื่อน 1.เพื่อป้องกันตลิ่งและ เขื่อน ค.ส.ล. ความ
ค.ส.ล. บริเวณรอบ
ถนนรอบสระพังทลาย ยาว 750 เมตร
สระเก็บน้ําดิบ ใน
เนื่องจากน้ํากัดเซาะ
ระบบประปาผิวดิน
2.เพื่อพัฒนาแหล่ง
อบต.วังตะกู หมู่ที่ 8 กักเก็บน้ําให้มีความ
พร้อมสําหรับรองรับ
การขยายตัวของ
ชุมชน
รวม

..3..โครงการ

-

-

2566
(บาท)
-

-

0

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
๔,๐๒๕,๐๐๐
-

หน่วยงานที่
จะขอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประสาน
ร้อยละ ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อบจ.
ความพึง อย่างเพียงพอ ทันต่อ
นครปฐม
พอใจของ ความต้องการ
หรือ
ประชาชน
หน่วยงาน
อื่นๆ
ตัวชี้วัด
(KPI)

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

38,000,000

-

-

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

8,575,000 38,000,000

0

0

-

-

1.ปัญหาการกัดเซาะริม
ตลิ่งได้รับการแก้ไข
ถนนรอบสระไม่เกิดการ
ทรุดตัว สามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
2.สระเก็บน้ําดิบไม่ตื้น
เขินสามารถรองรับน้ํา
ดิบสําหรับใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อให้บริการ
ประชาชน
-

อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ

-

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สําหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ ช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยนําศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2568
2569
2570
2566
2567
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 3๕,000,000 3๕,000,000 3๕,000,000 3๕,000,000 3๕,000,000 ร้อยละ
1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ๑. เพื่อป้องกันและ
พร้อมทางเท้า เลียบ
คสล. เลียบคลองเจดีย์ แก้ไขปัญหาการกัด
ความพึง
เซาะตลิ่งในคลองเจดีย์ คลองเจดีย์บูชา เริ่ม
บูชา
พอใจของ
จากหลังโรงเรียนศรี
บูชา
ประชาชน
วิชัยวิทยา ถึงสะพาน
๒. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมตลิ่งให้สวยงาม ถนนเทิดพระเกียรติ
๓. เพื่อให้ประชาชน (ทั้งสองฝั่งคลอง) หมู่ที่
สามารถใช้เป็นสถานที่ 1, 2 ,4, 5 และ หมู่ที่
ออกกําลังกาย
7 ตําบลวังตะกู
ระยะทาง 4,320
เมตร (รวมทั้งสองฝั่ง)
2. เขื่อนกันดินในพื้นที่
จุดเสี่ยงในตําบลวัง
ตะกู

หน่วยงานที่
จะขอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประสาน
อบจ.
1.ปัญหาการพังของตลิ่ง
นครปฐม
ได้รับการแก้ไข ถนน
หรือ
เลียบคลองเจดีย์บูชาไม่
หน่วยงาน
เกิดการทรุดตัว
อื่นๆ
2.ภูมิทัศน์ริมคลองเจดีย์
บูชาได้รับการดูแลให้มี
ความสวยงาม
3.ประชาชนใช้เป็น
สถานที่สําหรับออก
กําลังกายทําให้สุขภาพดี

แบบ ผ.02/2
ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดิน ค.ส.ล.
บริเวณคลองดินทุ่งเผา
เต่า หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กําแพงกันดิน ค.ส.ล. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ
ความยาว 450 เมตร
ความพึง
บริเวณคลองดินทุ่งเผา
พอใจของ
เต่า หมู่ที่ 4
ประชาชน

1. เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัด
เซาะตลิ่งริมคลองดิน
ทุ่งเผาเต่า
2. เพื่อป้องกันการ
ทรุดตัวของถนนเลียบ
คลอง
3. เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมตลิ่งให้สวยงาม
3 โครงการขุดลอกคลอง ป้องกันการตื้นเขิน
ขุดลอกคลองดินบ่อยืม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ
ดินบ่อยืม เลียบคลอง และกําจัดวัชพืชที่ขึ้น เลียบคลอง
ความพึง
ชลประทาน 8 ขวา 5 ในลําคลอง
ชลประทาน 8 ขวา 5
พอใจของ
ซ้าย ฝั่งตะวันออก
ซ้าย ระยะทางรวม
ประชาชน
และฝั่งตะวันตก หมู่ที่
5,500 เมตร
8 ตําบลวังตะกู
41,500,000 41,500,000 41,500,000 41,500,000 41,500,000
รวม
..3..โครงการ
-

หน่วยงานที่
จะขอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประสาน
อบจ.
1. ปัญหาการกัดเซาะริม
ตลิ่งได้รับการแก้ไข ถนน นครปฐม
หรือ
เลียบคลองไม่เกิดการ
หน่วยงาน
ทรุดตัว
อื่นๆ
2. ภูมิทัศน์ริมคลอง
ได้รับการดูแลให้มีความ
สวยงาม
1.คลองไม่ตื้นเขิน ไม่มี
วัชพืช สามารถระบาย
น้ําได้สะดวก
2.ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ
-

อบจ.
นครปฐม
หรือ
หน่วยงาน
อื่นๆ
-

แบบ ผ.03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

2

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566
(บาท)
2,600,000

รถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า จํานวน 1 คัน
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1. เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ
2 .ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
4 สูบ 4 จังหวะ
3. ตอนท้ายติดตั้งเครนพับ
ระบบไฮดรอลิกพร้อม กระเช้าสูง
ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
4. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
495,000
เรือกําจัดผักตบชวาขนาดเล็ก
กว้าง 1.70 เมตร ยาว 4.80
เมตร สูง 0.50 เมตร เครื่องยนต์
เบนซิน ต้นกําลังขนาด 13 แรงม้า
มีโครงสร้างระบบยก-เท และ
ขับเคลื่อนล้อระหัด พร้อมเทรล
เลอร์ลากจูงเรือกําจัดผักตบชวา
ขนาด 2.0 x 6.0 x 0.45 เมตร
รวม 3,095,000

2567
(บาท)
-

งบประมาณ
2568
(บาท)
-

2569
(บาท)
-

2570
(บาท)
-

-

-

-

-

0

0

0

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ดังนั้น คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจึงได้มีการ
ประชุมเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น เพื่อให้การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
เพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจั งหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อันจะนําไปสู่การจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
ดังนั้ น องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปสู่การ
บูรณาการร่วมกัน และจะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํ า หรั บ แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยได้กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 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) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
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
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก
3.1 ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัตงิ าน หรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ ProblemSolving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่
3.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
3.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
3.5 ผลกระทบ (Impact)
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 การประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantity)
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1
2

ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคมและสาธารณสุข
ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

3
4
5
6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการทีด่ าํ เนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2561)
(พ.ศ. 2561)
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
๕๒
๕๗,๐๙๕,๐๐๐ ๒๐
๑๓,๘๔๐,๓๒๐
๘
๓๕๕,๐๐๐
๑
๔๙,๗๒๗

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
โครงการ
ทั้งหมด

8.51
0.43

๑๗

๑๖,๖๕๘,๐๐๐

๒

๑๔๒,๑๒๘

0.85

๔๖

๑๐,๘๑๒,๕๐๐

๗

๗,๙๒๓,๑๒๑

2.98

๕๖

๗,๓๙๕,๗๙๕

๑๑

๓,๙๔๕,๖๕๒.๙๒

4.68

๕๖
๒๓๕

๕๑,๔๑๓,๓๒๗
๑๔๓,๗๒๙,๖๒๒

๑๓
๕๔

๒๓,๐๗๒,๔๗๓.๓๑ 5.53
๔๘,๙๗๓,๔๒๒.๒๓ 22.98

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1
2

ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคมและสาธารณสุข
ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

3
4
5
6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการทีด่ าํ เนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2562)
(พ.ศ. 2562)
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
๓๔
๕๘,๐๓๗,๗๐๐ ๑๓
๙,๔๓๔,๓๖๐
๙
๖๕๕,๐๐๐
๔
๑๐๒,๑๖๕

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
โครงการ
ทั้งหมด

๕.๘๖
๑.๘๐

๑๕

๑๓,๘๘๐,๐๐๐

๒

๓๔,๒๗๘

๐.๙๐

๕๓

๑๒,๗๘๐,๒๐๐

๘

๘,๖๒๙,๙๖๗

๓.๖๐

๕๘

๗,๔๑๓,๙๕๕

๙

๓,๓๙๒,๔๓๙.๔๒

๔.๐๖

๕๓
๒๒๒

๕๑,๔๓๐,๐๐๐
๑๔๔,๑๙๖,๘๕๕

๑๓
๔๙

๒๓,๑๘๙,๕๑๕.๐๘ ๕.๘๕
๔๔,๗๘๒,๗๒๔.๕๐ ๒๒.๐๗

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1
2

ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคมและสาธารณสุข
ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

3
4
5
6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการทีด่ าํ เนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่
(พ.ศ. 2563)
(พ.ศ. 2563)
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
50
44,756,300 17
4,448,900
8
315,000
3
60,995

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
โครงการ
ทั้งหมด

7.91
1.39

14

43,315,000

0

0

0.00

48

11,384,200

10

9,049,968

4.65

49

7,073,955

10

3,597,253.86

4.65

46
215

9,062,000
115,906,455

9
49

2,299,532
4.19
19,456,648.86 22.79

 การประเมินผลเชิงคุณภาพ
จากการสํารวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะกู โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจสอบถามประชาชนในพื้นที่ สรุปผลได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก
๑๑.๒๕
๑๐.๐๐
๗.๕๐
๗.๕๐
๓.๗๕
๑๐.๐๐
๘.๗๕

พอใจ
๘๖.๒๕
๘๑.๒๕
๘๕.๐๐
๗๘.๗๕
๘๓.๗๕
๘๑.๒๕
๗๑.๒๕

ไม่พอใจ
๒.๕๐
๘.๗๕
๗.๕๐
๑๓.๗๕
๑๒.๕๐
๘.๗๕
๒๐.๐๐

๕.๐๐
๑.๒๕

๗๘.๗๕
๘๐.๐๐

๑๖.๒๕
๑๘.๗๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก
๑๕.๙๔
๑๕.๒๒
๑๙.๕๖
๑๖.๖๗
๑๓.๗๗
๑๗.๓๙
๑๗.๓๙

พอใจ
๗๗.๕๔
๗๕.๓๖
๖๒.๓๒
๖๓.๗๗
๖๑.๕๙
๖๕.๙๔
๖๒.๓๒

ไม่พอใจ
๖.๕๒
๙.๔๒
๑๘.๑๒
๑๙.๕๖
๒๔.๖๔
๑๖.๖๗
๒๐.๒๙

๑๓.๐๔
๑๖.๖๗

๖๒.๓๒
๕๘.๖๙

๒๔.๖๔
๒๔.๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก
๑๕.๙๓
๒๕.๖๖
๑๙.๔๗
๑๗.๗๐
๑๘.๕๘
๑๘.๕๘
๑๗.๗๐

พอใจ
๗๗.๘๘
๖๗.๒๖
๗๒.๕๗
๗๕.๒๒
๗๐.๘๐
๗๔.๓๔
๗๗.๘๘

ไม่พอใจ
๖.๑๙
๗.๐๘
๗.๙๖
๗.๐๘
๑๐.๖๒
๗.๐๘
๔.๔๒

๑๖.๘๑
๑๗.๗๐

๗๒.๕๗
๗๒.๕๗

๑๐.๖๒
๙.๗๓

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
2. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความซ้ําซาก อาจทําให้ประชาชนเกิดความเบื่อ
หน่ายและไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคม
3. จากสถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรน่ า 2019 ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด การ
ประชาคมท้ องถิ่ นได้ ทํ า ให้ข าดกระบวนการส่ง เสริม การมีส่ วนร่ ว มของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ปัญหาและความต้องการอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจํากัดของกฎหมาย
ระเบียบที่ทําได้ยาก และบางเรื่องอาจไม่สามารถดําเนินการได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1. ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการมาใช้ในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรดําเนินการให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และรองรับการ
พัฒนาในทุก ๆ มิติ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
ดําเนินการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องคํานึงถึงงบประมาณและสถานะการคลังในการพิจารณา
บรรจุโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อจะ
ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วนมาดําเนินการก่อน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้ง
งบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่และภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ
5. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดทําโครงการให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา เพื่อให้
สามารถนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดําเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้
6. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารดํ า เนิ น โครงการ / กิ จ กรรม ที่ ตั้ ง ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ ตามแผนที่ได้วางไว้
7. ประชาชนมีความคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด แต่ในทางปฏิบัติ ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือดําเนินการแก้ไขได้ท้ังหมด เนื่องจาก
ข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณ และอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ข้อกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการมีความซับซ้อน และปรับเปลี่ยน
บ่อยครั้ง ทําให้เกิดปัญหาในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่ทันต่อสถานการณ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ดําเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนา เพื่อให้ความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการพัฒนา มีดังนี้
๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานในตําบลได้รับการพัฒนา ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดีสามารถใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว มีการวางท่อระบายน้ําเลียบถนนสาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ระบบประปาผิวดินได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้
บริการน้ําประปาที่สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการ
๒. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนในตําบล ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
อาชีพ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ระบบการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีลักษณะแบบบูรณาการ ทําให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เด็กในตําบลได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม ได้รับการ
ตระหนักถึงคุณค่า ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืน
๗. ระบบการบริ ห ารจั ด การและการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลวั ง ตะกู มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลในองค์กร เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา

