
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม  - เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้ใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 1,032,000    0.00 0.00 1,032,000    1,032,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 วางท่อระบายน  า เร่ิมจาก    การคมนาคม สะดวก    4 เมตร ยาว 91 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 บริเวณท่ีดินของ    ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง    พร้อมวางท่อระบายน  า    ในการใช้ถนนท่ีได้

 นางสาวศรัณยา เปล่ียนน้อย    ผลผลิตได้รวดเร็ว และ     ขนาด 0.60 เมตร    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 กับพวก หมู่ท่ี 3    การระบายน  าท่ีดี      ตามแบบ อบต.หนองปากโลง 

    N(m.) 1000033

    E(m.) 134929
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 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี  4/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

  ข้อความเดิม  (ข้อ 29  หน้า 8)  แก้ไข คร้ังท่ี 3/2564



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้ใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 1,032,000    0.00 0.00 1,032,000    400,000       - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 เร่ิมจากบริเวณท่ีดินของ    การคมนาคม สะดวก    4 เมตร ยาว 139 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นางสาวศรัณยา เปล่ียนน้อย    ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 กับพวก หมู่ท่ี 3    ผลผลิตได้รวดเร็ว    มาตรฐาน 

2

  ข้อความใหม่  

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน  - เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้ใน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. กว้าง 666,000       0.00 966,000       966,000       966,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 นายทุม จันทวงษ์ ถึง    การคมนาคม สะดวก    4 เมตร ยาว 180 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย
 บ้านนายเป่ียม บัวสมบูรณ์    ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง    ตามแบบ อบต.    ในการใช้ถนนท่ีได้
 หมู่ท่ี 3    ผลผลิตได้รวดเร็ว    หนองปากโลง    มาตรฐาน 

2  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน  - เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้ใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 666,000       0.00 966,000       966,000       550,000       - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 นายทุม จันทวงษ์ ถึง    การคมนาคม สะดวก    กว้าง 3 เมตร ยาว 130     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย
 บ้านนายเป่ียม บัวสมบูรณ์    ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง    เมตร พร้อมรางระบายน้ า    ในการใช้ถนนท่ีได้
 พร้อมรางระบายน  า ค.ส.ล.    ผลผลิตได้รวดเร็ว    ค.ส.ล.    มาตรฐาน น้ าไม่ท่วมขัง

 หมู่ท่ี 3    การระบายน้ าท าได้ดี
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  ข้อความเดิม  (ข้อ  34  หน้า 10)  แก้ไข คร้ังท่ี 3/2564

  ข้อความใหม่  

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3  วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.  - เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 1,056,000    3,360,000    3,550,000    4,220,000    4,220,000     - จ้านวนระยะทาง  - เกษตรกรมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
 เร่ิมจากบริเวณ    ในการเกษตร และ    ขนาด 0.80 เมตร    วางท่อระบายน ้า    ท้าการเกษตร และ

 วัดทัพยายท้าว หมู่ท่ี 9    ระยะทาง 1,400 เมตร

 ต้าบลหนองปากโลง ถึง  - เพ่ือให้การระบายน ้า     - ประชาชนได้รับความ 

 คลองระบายน ้า หมู่ท่ี 15    ท้าได้ดี น ้าไม่ท่วมขัง    สะดวก และน ้าไม่

 ต้าบลโพรงมะเด่ือ    ในช่วงฤดูฝน    ท่วมขัง

3  วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 1,056,000    3,360,000    3,550,000    4,220,000    4,487,000    - จ้านวนระยะทาง  - เกษตรกรมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
 เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดี น ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.80 เมตร    วางท่อระบายน ้า    ท้าการเกษตร และ

 วัดทัพยายท้าว หมู่ท่ี 9    ในช่วงฤดูฝน    ระยะทาง 1,282 เมตร

 ต้าบลหนองปากโลง ถึง  - ประชาชนได้รับความ 

 คลองระบายน ้า หมู่ท่ี 15    สะดวก และน ้าไม่

 ต้าบลโพรงมะเด่ือ    ท่วมขัง
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  ข้อความเดิม  (ข้อ 9  หน้า 10)  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี  3/2564  

  ข้อความใหม่  

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน เคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

4  วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 250,000       0.00 1,150,000    1,150,000    1,150,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 ซอยบ้านนายเพียร    ระยะทาง 125 เมตร    หมู่บ้าน

 ป้ันประดับ หมู่ท่ี 3     ตามแบบ อบต.หนองปากโลง

4  วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 250,000       0.00 1,150,000    1,150,000    205,000       - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.40 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 ซอยบ้านนายเพียร    ระยะทาง 128 เมตร    หมู่บ้าน

 ป้ันประดับ หมู่ท่ี 3
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  ข้อความเดิม  (ข้อ 114  หน้า 204)

  ข้อความใหม่  

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน เคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ












