
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. 0.00 350,000       350,000       350,000       350,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 3.50 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายวันชัย  เปล่ียนน้อย    ปลอดภัย และ    ยาว 40 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมรางระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    รางระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

3

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

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

  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 300,000       300,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 3 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนายศักด์ิชัย    ปลอดภัย และ    ยาว 30 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 สายหมี พร้อมราง    การระบายน  าท่ีดี    รางระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

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

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    พร้อมรางระบายน  า ค.ส.ล.     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนายเสมอ ถึง    ปลอดภัย และ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 บริเวณบ้านนางเปล่ียน    การระบายน  าท่ีดี    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ยิ มพริ ม พร้อมราง

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

4  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 600,000       600,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 3.50 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนายเจริญชัย    ปลอดภัย    ยาว 250 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ศรีภัทราพันธ์ ถึงบริเวณ    มาตรฐาน

 บ้านนายธีระศักด์ 

 ศรีภัทราพันธ์ หมู่ท่ี 7

5  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 900,000       900,000       900,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนางสาวอนงค์    ปลอดภัย    ยาว 500 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ทับทิมทอง ถึงบริเวณ    มาตรฐาน 

 บ้านนายเอกทัศน์  ระยะ

 หมู่ท่ี 9

5

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

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

6  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 550,000       550,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนายสุทธิพงษ์    ปลอดภัย    ยาว 180 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ช้างต่อ ถึงบริเวณบ้าน    มาตรฐาน

 นางสาววิเชียร สายหมี

 หมู่ท่ี 9

7  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 400,000       400,000       400,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนายสันติชัย    ปลอดภัย    ยาว 80 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 กิจกอบชัย หมู่ท่ี 10    มาตรฐาน 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

8  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 650,000       0.00 0.00 650,000       650,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนายช านาญ    ปลอดภัย    ยาว 350 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ชมเวลา (ซอยร่วมใจ    มาตรฐาน

 พัฒนา 5) หมู่ท่ี 10

9  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 250,000       250,000       0.00 250,000       250,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 3.50 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ระบายน  า    ปลอดภัย การระบายน  า    30 เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ซอยกระดีเดียว 3 หมู่ท่ี 6    ท าได้ดี    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

   Ø 0.60 เมตร    ภายในหมู่บ้าน

7

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 0.00 1,780,000    1,780,000    1,780,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง
 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด Ø 0.80 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนายดิษฐ์พงษ์    ระยะทาง 1,400 เมตร    หมู่บ้าน

 ชีวโรจน์ณรงค์ ถึงบริเวณ

 บ้านนางพรเพ็ญ 

 อาภรณ์พิศาล หมู่ท่ี 1

2  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 0.00 880,000       880,000       880,000        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง
 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด Ø 0.80 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนายประเสริฐ    ระยะทาง 650 เมตร    หมู่บ้าน

 ณัฐพูลวัฒน์ ถึงบริเวณ

 บ้านนางพรเพ็ญ 

 อาภรณ์พิศาล หมู่ท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน เคหะและชุมชน

 โครงการวางท่อระบายน้้า/รางระบายน้้า/คลองระบายน้้า/ท่อลอดทาง เป็นต้น



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. 1,200,000    1,200,000    1,200,000    0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด Ø1.00 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 บ้านนายเปล่ียน    ระยะทาง 800 เมตร    หมู่บ้าน

 ชาวนาห้วยตะโก ถึง

 ถึงบริเวณริมทางรถไฟ

 หมู่ท่ี 3

4  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 550,000       550,000       550,000       0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด Ø0.60 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 ท่ีดินของนางเกลี ยง    ระยะทาง 72 เมตร    หมู่บ้าน

 ท ากินรวย ถึงบริเวณท่ีดิน

 นายสมชาย ท ากินรวย

 หมู่ท่ี 3

9

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน เคหะและชุมชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางระบายน  า ค.ส.ล. 2,225,000    2,225,000    2,225,000    2,225,000    2,225,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด Ø 0.60 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 ซอยข้างโรงพยาบาล    ระยะทาง 700 เมตร    หมู่บ้าน

 ส่งเสริมสุขภาพต าบล

 หนองปากโลง หมู่ท่ี 7, 6

 ถึงบริเวณส่ีแยกไฟแดง

 (ร้านดีมนจัง) หมู่ท่ี 5

6  โครงการขุดลอกท่อ  - เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง  - ขุดลอกท่อระบายน  า / 1,500,000    0.00 1,500,000    0.00 1,500,000     - จ านวนระยะทาง  - น  าไม่ท่วมขัง การ กองช่าง

 ระบายน  า / ร่องน  า     ภายในหมู่บ้าน/ต าบล    ร่องน  าธรรมชาติ /    ในการก่อสร้าง    ระบายน  าท าได้ดี

 ธรรมชาติ/รางระบายน  า/    หนองปากโลง    รางระบายน  า / คลอง

 คลองไส้ไก่ ภายในต าบล    ไส้ไก่ ภายในต าบล

 หนองปากโลง    หนองปากโลง

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการส่งเสริมการใช้  - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร  - ส่งเสริมให้ความรู้กับ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          - จ านวนผู้เข้า  - ลดการใช้สารเคมี ส านักปลัดฯ

 สารชีวภัณฑ์ทดแทน    ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน    เกษตรกรผู้สนใจ และ    ร่วมกิจกรรม    ป้องกันก าจัดศัตรูพืช

 การใช้สารเคมี    การใช้สารเคมีป้องกัน    สนับสนุนให้เกษตรกร  - ประชาชนผู้บริโภค

   ก าจัดศัตรูพืช    ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน    สัตว์ พืช มีความ

 - เพ่ือสร้างความปลอดภัย    การใช้สารเคมี    ปลอดภัย และลด

   ของประชาชนผู้บริโภค    ผลกระทบต่อสภาพ

   สัตว์ พืช และลดผล    แวดล้อม

   กระทบต่อสภาพ

   แวดล้อม
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ท่ี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต้าบล

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

        แผนงานการเกษตร

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉิริยะ โดยเน้นการขนส่ง, เมืองหลวงแหล่งอาหารและการท่องเท่ียว และเมืองสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และส่ิงแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน้าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านสังคม



แบบ ผ.02/2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

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

 หมู่ท่ี 1 - 2 ต าบล    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน

 ต าบลโพรงมะเด่ือ ต าบล

 วังตะกู อ าเภอเมือง

 นครปฐม จังหวัดนครปฐม
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         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000    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    ทรัพย์สิ น 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

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

 หมู่ท่ี 2 - 3 ต าบล    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน

 ต าบลโพรงมะเด่ือ 

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

15

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

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

4  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ซอยข้างมหาวิทยาลัย    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 1,800 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์สิ น 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

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

 บ้านหนองปากโลง หมู่ท่ี    และทรัพย์สินของ

 3 ถึงห้าแยก หมู่ท่ี 7    ประชาชน

 ต าบลหนองปากโลง

 เช่ือมต่อต าบลวังตะกู

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

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

6  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000    5,500,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

 ถนนสายบ้านหุบโตนด    ความปลอดภัยในชีวิต    ทาง 1,900 เมตร    จ านวน 1 เส้น    ทรัพย์สิ น 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

7  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000     - ไฟฟ้าสาธารณะ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์    แบบโซล่าเซลล์  สร้าง    แบบโซล่าเซลล์ ระยะ    ครอบคลุม    ปลอดภัยในชีวิตและ ประสานแผน

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

 - หนองแหน หมู่ท่ี 8, 9    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน

 ต าบลโพรงมะเด่ือ

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

19

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

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

8  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    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    ทรัพย์สิ น 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

9  โครงการติดต้ังไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    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
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

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

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

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

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

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

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ประชาชน    ขนาด  Ø0.60 เมตร    ปลอดภัยในการใช้

 ต าบลโพรงมะเด่ือ    ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     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

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

 กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก   คอนกรีตเสริมเหล็ก    ในการก่อสร้าง    พัง เน่ืองจากน  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
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ


