
แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 4,220,000    4,220,000    4,220,000    4,220,000    4,220,000     - จ้านวนระยะทาง  - เกษตรกรมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
 ค.ส.ล. 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

2  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ขนาด 1,040,000    0.00 1,040,000    1,040,000    1,040,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณแยกบ้าน      ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    0.60 เมตร ระยะทาง    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 นางซุนท้อ แซ่เอี ยว ถึง     340 เมตร    หมู่บ้าน
 บริเวณบ้านนางล้วน 
 ขวัญเล็ก หมู่ท่ี 3

1

  โครงการวางท่อระบายน้้า/รางระบายน้้า/คลองระบายน้้า/ท่อลอดทาง เป็นต้น

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 137)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองปากโลง  อ้าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ



2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า    วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 810,000       810,000       0.00 0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

  ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนายล้อม ชาวนาฟาง    ระยะทาง 270 เมตร    หมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 2

4  โครงการวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 305,000       305,000       0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 เร่ิมจากบริเวณบ้าน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาดท่อ 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 นายกุหลาบ ชาวนาฟาง    ระยะทาง 95 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึงบริเวณบ้านนายมานัส

 ชาวนาห้วยตะโก หมู่ท่ี 2

5  โครงการก่อสร้างคลอง  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - ก่อสร้างคลองระบายน ้า 0.00 0.00 0.00 2,500,000    2,500,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ระบายน ้ารูปตัววี เร่ิมจาก    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    รูปตัววี    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บริเวณบ้านอาจารย์บุญให้    หมู่บ้าน

 เปล่ียนน้อย ถึงร้านค้า

 นางทุเรียน เปล่ียนน้อย

 หมู่ท่ี 3

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 137, 138)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังใน  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 940,000       0.00 940,000       0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. ซอยทัพยายท้าว 6    หมู่บ้าน    ขนาดท่อ 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 หมู่ท่ี 9    ระยะทาง 690 เมตร    หมู่บ้าน

7  โครงการก่อสร้างราง  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังใน  - รางระบายน ้า ค.ส.ล. 2,120,000    2,120,000    0.00 0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ระบายน ้า ค.ส.ล. ถนน    หมู่บ้าน    ระยะทาง 700 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 สายกระดีเดียว    หมู่บ้าน

 (เลียบทางรถไฟ) เร่ิมจาก

 บริเวณแยกกระดีเดียว
 หมู่ท่ี 6 ถึงเขตติดต่อ 

 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 3 ต้าบล

 หนองปากโลง

3

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 138, 139)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



4

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

8  โครงการถมดิน พร้อมวาง  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - ถมดิน พร้อมวางท่อ 1,500,000    1,500,000    0.00 0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ท่อระบายน ้า ค.ส.ล.    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ระบายน ้า ค.ส.ล.    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บริเวณพื นท่ีบ่อสาธารณะ    ขนาด 0.80 เมตร    หมู่บ้าน

 เร่ิมจากบริเวณบ้าน    ระยะทาง 40 เมตร 

 นายวิเชียร จันทวงษ์

 (ต่อจากเดิม) ถึงบริเวณ

 บ้านนายอนันต์ น่วมปฐม

 หมู่ท่ี 4

9  โครงการปรับปรุงท่อ  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - ปรับปรุงท่อระบายน ้า 1,760,000    1,760,000    1,760,000    1,760,000    1,760,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ระบายน ้า เร่ิมจากแยก    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร     ในการก่อสร้าง    น ้าไม่ท่วมขังผิวจราจร

 ประสานฟาร์ม ถึงซอย    หรือขนาด Ø0.80 เมตร

 ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ    ระยะทาง 580 เมตร

 นครปฐม หมู่ท่ี 7

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 139, 140)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

10  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 590,000       590,000       0.00 0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาดท่อ 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 หอถังประปาบ้านนายหลี    ระยะทาง 190 เมตร    หมู่บ้าน

 สว่างผ่องแผ้ว ถึงบริเวณ

 คลองดินชลประทาน 
 หมู่ท่ี 10

11  โครงการปรับปรุงท่อ  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - ปรับปรุงท่อระบายน ้า 0.00 0.00 0.00 500,000       500,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ระบายน ้าบริเวณหลังบ้าน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    จาก 0.60 เมตร เป็น     ในการก่อสร้าง    น ้าไม่ท่วมขัง

 นางบุญเรือน ชาวนาฝ้าย      1.00 เมตร

 หมู่ท่ี 10

12  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 750,000       0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาดท่อ 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนางสาววรรณ    ระยะทาง 250 เมตร    หมู่บ้าน

 น่ิมทัศนศิริ หมู่ท่ี 9

5

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 140, 141)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



6

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

13  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังใน  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 1,500,000    1,500,000    1,500,000    0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เช่ือมต่อท่อระบาย    หมู่บ้าน    ขนาดท่อ 0.80 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 น ้า ค.ส.ล. เดิม หมู่ท่ี 3    ระยะทาง 500 เมตร    หมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 6

14  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.   0.00 0.00 0.00 534,000       0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณบ้าน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 นายสมพงษ์ ลาภธุวะศิริ    ระยะทาง 178 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึง บ้านนายณรงค์ฤทธ์ิ 

 รักฐิติธรรม หมู่ท่ี 5

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 141)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

15  โครงการเจาะท่อลอดทาง  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - เจาะท่อลอดทาง 0.00 0.00 790,000       790,000       790,000        - จ้านวนเจาะท่อ  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 บริเวณส่ีแยกไฟแดง    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    จ้านวน 1 จุด ขนาดท่อ    ลอดทาง 1 จุด    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 หมู่ท่ี 10 ถนนทางหลวง       1.00 เมตร    หมู่บ้าน

 ชนบท นครปฐม 3011 

 (ถนนทัพยายท้าว -

 -บ้านยาง เช่ือมต้าบล

 โพรงมะเด่ือ อ้าเภอเมือง

 นครปฐม จังหวัดนครปฐม

16  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังใน  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 645,000       645,000       645,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    หมู่บ้าน    ขนาดท่อ 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 ซอยบ้านนายอลงกรณ์    ระยะทาง 215 เมตร    หมู่บ้าน

 จินตธนวัฒน์ หมู่ท่ี 7

7

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 142)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



8

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

17  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 1,650,000    1,650,000    1,650,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. จากบริเวณบ้าน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 นางซ่ิวจึง เปรมกมลธรรม    ระยะทาง 500 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึงบริเวณท่ีดินของลัคกี 

 ฟาร์ม หมู่ท่ี 1

18  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังใน  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 1,280,000    0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    หมู่บ้าน    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 ปากซอยไฟแดงโคนม    ระยะทาง 420 เมตร      หมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 5 ต้าบลหนองปากโลง 

 ถึงเขตเทศบาลนครนครปฐม

 (ถนนสายหน้าบ้าน

 นายพงษ์พัฒน์ ณัฐวุฒิ)

19  โครงการก่อสร้างประตูน ้า  - เพ่ือสร้างประตูเหล็กพร้อม  - ก่อสร้างประตูน ้า พร้อม 0.00 0.00 200,000       200,000       200,000        - ก่อสร้างประตูน ้า  - เกษตรกรมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง
 พร้อมหูช้าง บริเวณข้าง    หูช้าง    หูช้าง จ้านวน  1  แห่ง    พร้อมหูช้าง    เพียงพอ ส้าหรับ
 ร้านค้าคุณแอ๊ว หมู่ท่ี 7  - เพ่ือกักน ้าไว้ใช้ในการเกษตร    จ้านวน 1 จุด    ท้าการเกษตร

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 142, 143)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

20  โครงการก่อสร้างประตูน ้า  - เพ่ือควบคุมการไหลผ่าน  - ก่อสร้างประตูน ้า พร้อม 0.00 0.00 200,000       200,000       200,000        - จ้านวนประตูน ้า  - สามารถควบคุมการ กองช่าง

 พร้อมหูช้าง บริเวณแยก    ของน ้า ให้มีปริมาณท่ี    หูช้าง จ้านวน 1 จุด    พร้อมหูช้าง    ไหลผ่านของน ้าให้มี

 บ้านนายเฮง ณัฐวุฒิ หมู่ท่ี 3    พอเหมาะ น ้าไม่ท่วมขัง    1 จุด    ปริมาณท่ีเหมาะ 

21  โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า  - เพ่ือให้ประชาชน มีน ้าใช้  - ก่อสร้างคลองส่งน ้า 0.00 0.00 800,000       800,000       800,000        - จ้านวนระยะทาง  - ประชาชน มีน ้าใช้ กองช่าง

 เร่ิมบริเวณบ้านนางเอี ยม    ในการท้าการเกษตร    ระยะทาง 130 เมตร      ในการก่อสร้าง    เพ่ือการเกษตร และ

 ถึงบริเวณบ้าน ร.ท.สุดใจ    และการระบายน ้าท่ีดี    การระบายน ้าในฤดูฝน

 สุทฐมานนท์  หมู่ท่ี 7    น ้าไม่ท่วมขัง

22  โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้  - ก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล. 0.00 0.00 2,303,000    2,303,000    2,303,000     - จ้านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง
 เร่ิมจากบริเวณบ้าน    อย่างเพียงพอ และการ    ระยะทาง 270 เมตร     ในการก่อสร้าง    เพียงพอ น ้าไม่ท่วมขัง
 นายเขมวัฒน์ บุญรอด    ระบายน ้าท่ีดี    

 หมู่ท่ี 7 เช่ือมต่อท่อ    

 ระบายน ้า หมู่ท่ี 3

9

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 143, 144)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



10

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

23  โครงการก่อสร้างประตูน ้า  - เพ่ือควบคุมการไหลผ่าน  - ก่อสร้างประตูน ้า พร้อม 0.00 0.00 200,000       200,000       200,000        - จ้านวนประตูน ้า  - สามารถควบคุมการ กองช่าง

 พร้อมหูช้าง บริเวณท่ีดิน    ของน ้า ให้มีปริมาณท่ี    หูช้าง จ้านวน 1 จุด    พร้อมหูช้าง    ไหลผ่านของน ้าให้มี

 นายอวยชัย เหลืองเพ่ิมสกุล    พอเหมาะ น ้าไม่ท่วมขัง    1 จุด    ปริมาณท่ีเหมาะ 

 หมู่ท่ี 8

24  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า 0.00 0.00 1,000,000    1,000,000    1,000,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง
 ค.ส.ล. ข้างถนนภายใน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ข้ามถนนบริเวณ    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน
 ต้าบลหนองปากโลง    - บริเวณบ้านนายวิศิษฐ์    หมู่บ้าน

     ทรงเนติเชาวลิต หมู่ท่ี 7

    - บริเวณบ้านนายชาญณรงค์

     สรณะพิบูลย์ หมู่ท่ี 7

   - บริเวณบ้านนายทนง

     เริงวิจิตรา หมู่ท่ี 7

   - บริเวณข้างต้าหนัก

     ฉัตรแก้ว หมู่ท่ี 7

 หรือวางท่อระบายน ้าข้าม   

 ถนนตามจุดส้ารวจ หรือ

 ตามค้าร้อง

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 144, 145)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

25  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 950,000       950,000       950,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    การระบายน ้าดี    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 แยกบ้านนางก่ี แสงทอง    ระยะทาง 150 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึงบริเวณสามแยกโรงงาน

 ประกอบเฟอร์นิเจอร์หัวทุ่ง 

 หมู่ท่ี 3

26  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 1,580,000    1,580,000    1,580,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณบ้าน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 อ.ฉอ้อน ชาวนาฟาง    ระยะทาง 300 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึงบริเวณโค้งศาลา 

 หมู่ท่ี 2 เช่ือมต่อ

 บ้านนายทองดี พ่ึงพันธ์ุ

11

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 146)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



12

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

27  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 900,000       900,000       0.00 0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบ้าน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 อ.ฉอ้อน ชาวนาฟาง ถึง    ระยะทาง 300 เมตร    หมู่บ้าน

 บ้านนางบุญธรรม (แป๋ว)

 พ่ึงพันธ์ หมู่ท่ี 2

28  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 1,890,000    0.00 0.00 1,890,000    1,890,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

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

 สามแยกคอกวัว หมู่ท่ี 1    ระยะทาง 540 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึงคลองดินชลประทาน
 หมู่ท่ี 1

 (ถนนดอนประดู่-ทัพยายท้าว)

29  โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้  - ก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล. 0.00 2,100,000    2,100,000    0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณท่ีดินของ    อย่างเพียงพอ และการ    ระยะทาง 250 เมตร     ในการก่อสร้าง    เพียงพอ น ้าไม่ท่วมขัง

 นางสาวจ้าเนียร    ระบายน ้าท่ีดี    

 ศรีวรานนท์ หมู่ท่ี 9    

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 147)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

30  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 950,000       950,000       950,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณบ้าน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 นายเปล่ียน ชาวนาห้วยตะโก    หมู่บ้าน

 ถึงบริเวณบ้าน 

 นางสาวทุเรียน เปล่ียนน้อย

 หมู่ท่ี 3

31  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังใน  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 1,050,400    1,050,400    1,050,400     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. จากบริเวณบ้าน    หมู่บ้าน    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 นายแย้ม อู่ตะเภา ถึง    ระยะทาง 128 เมตร    หมู่บ้าน

 บริเวณคลองรางจิก หมู่ท่ี 2

32  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 750,000       750,000       750,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนายธนประเสริฐ    ระยะทาง 120 เมตร    หมู่บ้าน

 เจริญชัยสมบัติ ถึงบริเวณ    ตามแบบ อบต.

 ห้องแถวบ้านนางสุมาลี    หนองปากโลง

 พิมพา หมู่ท่ี 1

13

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 148)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



14

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

33  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังใน  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 2,300,000    2,300,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณแยก    หมู่บ้าน    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนางปัทมาภรณ์ ถึง    ระยะทาง 800 เมตร    หมู่บ้าน

 บริเวณบ้านนางละมูล 

 อู่ตะเภา หมู่ท่ี 2

34  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังใน  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 620,000       620,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.สงล. เร่ิมจากบริเวณบ้าน    หมู่บ้าน    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 อ.ฉอ้อน ชาวนาฟาง    ระยะทาง 200 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึงบริเวณบ้านนายกุหลาบ  

 ชาวนาฟาง  หมู่ท่ี 2

35  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 1,992,000    1,992,000    1,992,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. ซอยดอนประดู่ 4    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บริเวณบ้านนายดิษฐ์พงษ์    ระยะทาง 620 เมตร    หมู่บ้าน

 ชีวโรจน์ณรงค์ ถึง บริเวณ

 บ้านนางป๋อเกียว เนียงพินิจ 

 หมู่ท่ี 1

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 149)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

36  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 150,000       150,000       150,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 คลองชลประทาน (บริเวณ    ระยะทาง 30 เมตร    หมู่บ้าน

 แยกไฟแดง หมู่ท่ี 5) ถึง

 บ่อพักบริเวณห้องแถว

 นายณรงค์ฤทธ์ิ รักฐิติธรรม 

 หมู่ท่ี 5

37  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 395,000       395,000       395,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 ซอยบ้านนายเพียร    ระยะทาง 125 เมตร    หมู่บ้าน

 ป้ันประดับ หมู่ท่ี 3

38  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 2,200,000    2,200,000    2,200,000     - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

  ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนายสมัคร ช่ืนพล    ระยะทาง 649 เมตร    หมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 3

15

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 150)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

39  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 224,000       224,000       224,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง
 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน
 นายโจ้ย เทพพงษ์ประดิษฐ์    ระยะทาง 50 เมตร    หมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 4 (ช่วงท่ี 1)

40  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 600,000       600,000        - จ้านวนระยะทาง  - การระบายน ้าท้าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    น ้าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนายสมคิด สีมา    ระยะทาง 200 เมตร    หมู่บ้าน

 กับพวก หมู่ท่ี 9

41  โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้า  - เพ่ือผันน ้าเข้า-ออก ช่วง  - ก่อสร้างโรงสูบน ้า 1,000,000    0.00 0.00 1,000,000    1,000,000     - จ้านวนโรงสูบน ้า  - ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง

   ฤดูฝน หรือฤดูแล้งให้       อุปโภคและการเกษตร

   ประชาชนมีน ้าใช้ในการ    ในฤดูแล้ง หรือฤดูฝน

   อุปโภค และการเกษตร    น ้าไม่ท่วมขัง

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 151)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
42  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 220,000       0.00 0.00 0.00  - จ้านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดี น ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    สะดวก และน ้าไม่
 บ้านนางสมนึก ยินดี    ในช่วงฤดูฝน    ท่วมขัง
 ถึงบริเวณบ้านนายไพบูรณ์

 สายสุดใจ หมู่ท่ี 8

43  โครงการวางท่อระบายน ้า  - เพ่ือให้การระบายน ้า  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 220,000       0.00  - จ้านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท้าได้ดี น ้าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน ้า    สะดวก และน ้าไม่
 บ้านนายวิญญู จิตรบรรจง    ในช่วงฤดูฝน    ท่วมขัง
 หมู่ท่ี 8

17

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 
        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น   แผนงาน เคหะและชุมชน  (หน้า 152)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการสัตว์ปลอดโรค  - เพ่ือด าเนินการฉัดวัคซีน  - ฉีดวัคซีนประชากรสุนัข 80,000         80,000         80,000         80,000         80,000          - ร้อยละ 80  - เขตพ้ืนท่ี อบต. กองสาธารณสุขฯ

 คนปลอดภัย    ป์องกันและควบคุม    และแมว    ของสุนัขและ    หนองปากโลง 

 จากโรคพิษสุนัขบ์าฯ    โรคพิษสุนัขบ์า    แมวได้รับการฉีด    ปลอดจากโรคพิษ

 (เงินอุดหนุนท่ัวไป)    วัคซีน    สุนัขบ้า

1  โครงการสัตว์ปลอดโรค  - เพ่ือด าเนินการฉัดวัคซีน  - ฉีดวัคซีนประชากรสุนัข 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       - ร้อยละ 80  - เขตพ้ืนท่ี อบต. กองสาธารณสุขฯ

 คนปลอดภัย    ป์องกันและควบคุม    และแมว    ของสุนัขและ    หนองปากโลง 

 จากโรคพิษสุนัขบ์า    โรคพิษสุนัขบ์า    แมวได้รับการฉีด    ปลอดจากโรคพิษ

   วัคซีน    สุนัขบ้า

 ข้อความเดิม  (ข้อ 1  หน้าท่ี  191)

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงาน สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

 ข้อความใหม่  

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง, เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองแห่งสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และส่ิงแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน้าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านสังคม



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ  - เพ่ือให้มีสถานท่ีส้าหรับ  - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 900,000       900,000       900,000       900,000       900,000        - การจัดเก็บขยะ  - ต้าบลหนองปากโลง กองสาธารณสุขฯ

   ก้าจัดขยะมูลฝอย    ส่งขยะมูลฝอยไปก้าจัด    มูลฝอยครบ    สะอาด

 - เพ่ือให้หมู่บ้านมีความ    ยังสถานท่ีรับก้าจัดขยะ    ทุกหมู่บ้าน

   สะอาด และน่าอยู่    มูลฝอย

1  ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ  - เพ่ือให้มีสถานท่ีส้าหรับ  - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000    - การจัดเก็บขยะ  - ต้าบลหนองปากโลง กองสาธารณสุขฯ

   ก้าจัดขยะมูลฝอย    ส่งขยะมูลฝอยไปก้าจัด    มูลฝอยครบ    สะอาด

 - เพ่ือให้หมู่บ้านมีความ    ยังสถานท่ีรับก้าจัดขยะ    ทุกหมู่บ้าน

   สะอาด และน่าอยู่    มูลฝอย
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

 ข้อความเดิม  (ข้อ 1  หน้าท่ี  216)

 ข้อความใหม่  

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉิริยะ โดยเน้นการขนส่ง, เมืองหลวงแหล่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และส่ิงแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน้าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว

     6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

        แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี






