
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ถนนสายบ้านทุ่งหัวพรหม    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 1,700 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 หมู่ท่ี 1 - 2 ต าบล    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน

 ต าบลโพรงมะเด่ือ ต าบล

 วังตะกู อ าเภอเมือง

 นครปฐม จังหวัดนครปฐม

1

ส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  4/2565

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ถนนสายหมู่ท่ี 3 ต าบล    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 3,200 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    และทรัพย์สินของ

 ต าบลโพรงมะเด่ือ    ประชาชน

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     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  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 สายเลียบคลองรางจิก    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 2,000 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 หมู่ท่ี 2 - 3 ต าบล    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน

 ต าบลโพรงมะเด่ือ 

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

3

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



4

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

4  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ซอยข้างมหาวิทยาลัย    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 1,800 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 ราชภัฏนครปฐม หมู่ท่ี    และทรัพย์สินของ

 2, 7 ต าบลหนองปากโลง    ประชาชน

 เช่ือมต่อต าบลวังตะกู

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     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

5  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ถนนสายหน้าโรงเรียน    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 1,200 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 บ้านหนองปากโลง หมู่ท่ี    และทรัพย์สินของ

 3 ถึงห้าแยก หมู่ท่ี 7    ประชาชน

 ต าบลหนองปากโลง

 เช่ือมต่อต าบลวังตะกู

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

5

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



6

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ถนนสายบ้านหุบโตนด    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 1,900 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 หมู่ท่ี 1, 8, 10 ต าบล    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน

 ต าบลโพรงมะเด่ือ

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     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

7  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ถนนสายบ้านทัพยายท้าว    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 3,000 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 - หนองแหน หมู่ท่ี 8, 9    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน

 ต าบลโพรงมะเด่ือ

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

7

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



8

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

8  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ซอยทัพยายท้าว 5    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 1,700 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 หมู่ท่ี 9 ต าบล    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน

 ต าบลทัพหลวง

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     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

9  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ซอยข้างโรงพยาบาล    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 1,230 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์ส้ิน อบจ.

 ส่งเสริมสุขภาพต าบล    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง หมู่ท่ี 7,    ประชาชน

 6, 5 เช่ือมต่อเขต

 เทศบาลนครนครปฐม

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

9

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



10

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

10  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500,000   - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ค.ส.ล. ซอยหุบโตนด 2    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    กว้าง  6  เมตร  ยาว     ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 พร้อมรางท่อระบายน้ า    ความปลอดภัยในชีวิต    2,500 เมตร พร้อม    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8 ต าบล    และทรัพย์สินของ    รางระบายน้ า ค.ส.ล.    ความสะดวก และ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน    ขนาด  Ø0.60 เมตร    ปลอดภัยในการใช้

 ต าบลโพรงมะเด่ือ    ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 อ าเภอเมืองนครปฐม    น้ าไม่ท่วมขัง

 จังหวัดนครปฐม

     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

11  โครงการก่อสร้างก าแพง  - เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ  - ก่อสร้างก าแพงกันดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500,000     - จ านวนระยะทาง  - ดินไม่ทรุดตัว หรือ กองช่าง

 กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   คอนกรีตเสริมเหล็ก    ในการก่อสร้าง    พัง เน่ืองจากน้ ากัด ประสานแผน

 หมู่ท่ี 7, 2 ต าบล   หมู่ท่ี 7, 2 ต าบล    เซาะ อบจ.

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ   หนองปากโลง เช่ือมต่อ

 ต าบลโพรงมะเด่ือ   ต าบลโพรงมะเด่ือ 

 อ าเภอเมืองนครปฐม  ระยะทาง ยาว 800 เมตร 

 จังหวัดนครปฐม   ความสูง 3.00 เมตร

11

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ


