
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการก่อสร้างถนน   - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    พร้อมวางท่อระบายน  า     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นางสาวน้อย ขวัญเกตุ    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    เมตร    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

 (ซอยติดร้านต้นแบตเตอร่ี)
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  ข้อความเดิม  (ข้อ 30  หน้า 121)  

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ

 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2566 - 2570)  เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี  1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการก่อสร้างถนน   - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 890,000      0.00 0.00 0.00 0.00  - จ ำนวนระยะทำง  - ประชำชนได้รับควำม กองช่ำง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 3.50 เมตร     ในกำรก่อสร้ำง    สะดวกและปลอดภัย

 นางสาวน้อย ขวัญเกตุ    ปลอดภัย และ    ยาว 162.50 เมตร    ในกำรใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    พร้อมวางท่อระบายน  า    มำตรฐำน น  ำไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60

 (ซอยติดร้านต้นแบตเตอร่ี)    เมตร
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  ข้อความใหม่  

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 1,890,000    0.00 0.00 1,890,000    1,890,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.80 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 สามแยกคอกวัว หมู่ท่ี 1    ระยะทาง 540 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึงคลองดินชลประทาน
 หมู่ท่ี 1

 (ถนนดอนประดู่-ทัพยายท้าว)

2  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 1,500,000   0.00 0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่ำง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.80 เมตร    วางท่อระบายน  า    สะดวก และน  าไม่

 สามแยกคอกวัว หมู่ท่ี 1    ระยะทาง 463 เมตร    ท่วมขัง

 ถึงคลองดินชลประทาน
 หมู่ท่ี 1

 (ถนนดอนประดู่-ทัพยายท้าว)
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  ข้อความเดิม  (ข้อ 1  หน้า 147)   

  ข้อความใหม่  

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน เคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ








