
แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการก่อสร้างถนน   - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 250,000       250,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. ซอยดอนประดู่ 4    ในการคมนาคม สะดวก    ขนาดกว้าง 3 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย
 หมู่ท่ี 1  เร่ิมจากบริเวณ    ปลอดภัย    ยาว 50 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้
 บ้านนายนิยม พจนกรกุล    มาตรฐาน
 ถึงบริเวณบ้าน 
 น.ส. เกตุสุดา เชาวสกู
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2566 - 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2565  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง, ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค
                                                                  หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายท่ี 6  สร้างหลักประกันเร่ืองน  าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างย่ังยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน
                                                                เป้าหมายท่ี 9  โครงสร้างพื นฐานท่ีมีความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื นท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ ให้เป็นระบบขนส่งและเคล่ือนท่ีอัจฉริยะ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ
     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื นฐาน  และบริการสาธารณะ 
        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน  า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้
        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน  า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้
        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์

              แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 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. 270,000       270,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 เช่ือมต่อถนนเดิม หมู่ท่ี 1    ปลอดภัย    ยาว 50 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

   มาตรฐาน

3  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 630,000       630,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. ซอยดอนประดู่ 2    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 3.50 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 (ช่วงท่ี 2) พร้อมวางท่อ    ปลอดภัย และ    ยาว 120 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 1    การระบายน  าท่ีดี    วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน 

   ขนาด 0.60 เมตร

4  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 2,560,000    2,560,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 ระบายน  า ซอยดอนประดู่ 3    ปลอดภัย และ    ยาว 450 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 หมู่ท่ี 1    การระบายน  าท่ีดี    วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

   ขนาด 0.60 เมตร

     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  โครงการขยายผิวจราจร  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้  - ขยายผิวจราจรถนนเลียบ 1,400,000    0.00 1,400,000    0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ถนนเลียบคลองรางจิก    ในการคมนาคม สะดวก    คลองรางจิก หมู่ท่ี 3     ในการปรับปรุง    สะดวกและปลอดภัย

 หมู่ท่ี 3 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2    ปลอดภัย    เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 กว้าง    ในการใช้ถนนท่ีได้

   เฉล่ีย 2 เมตร ยาว 810    มาตรฐาน

   เมตร พื นท่ีผิวจราจรส่วน

   ขยายไม่น้อยกว่า 1,620

   ตารางเมตร

6  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 280,000       0.00 280,000       0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 3 เมตร ยาว 54     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ระบายน  า ค.ส.ล. เร่ิมจาก    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 บริเวณบ้าน น.ส. พิณญา    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ซาเสน ถึงบริเวณบ้าน    ขนาด 0.60 เมตร

 นายวิเชียร เชยกีวงศ์ หมู่ท่ี 2
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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

7  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,300,000    1,300,000    0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยข้าง    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 5 เมตร ยาว 200     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ร้านอาหารโฮมบุญ    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2    ขนาด 0.60 เมตร

8  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้ใน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 740,000       740,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    การคมนาคม สะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัยใน

 น.ส. นกแก้ว ชาวนาฟาง    ปลอดภัย    130 เมตร    การใช้ถนนท่ีได้

 ถึง คอกวัวบุญน า หมู่ท่ี 2    มาตรฐาน

     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  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 1,690,000    1,690,000    0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอย    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 5 เมตร ยาว 180     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ศาลเจ้าพ่อกวนอู    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2    ขนาด 0.60 เมตร

   (ช่วงท่ี 1)

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด

   กว้าง 5 เมตร ยาว 80 

   เมตร พร้อมวางท่อ

   ระบายน  า ค.ส.ล.

   ขนาด 0.60 เมตร

   แยกขวาถึงบริเวณบ้าน

   นางบุญธรรม พ่ึงพันธ์

   (ช่วงท่ี 2 )
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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  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 1,820,000    1,820,000    0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอย    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 5 เมตร ยาว 180     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ร้านขายขนมครก    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2    ขนาด 0.60 เมตร

   (ช่วงท่ี 1)

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด

   กว้าง 5 เมตร ยาว 100 

   เมตร พร้อมวางท่อ

   ระบายน  า ค.ส.ล.

   ขนาด 0.60 เมตร

   ถึงบ้านนายอาคม พ่ึงพันธ์

   (ช่วงท่ี 2)

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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11  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 570,000       570,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. ซอยทุ่งหัวพรหม 1    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 หมู่ท่ี 2    ปลอดภัย    ยาว 100 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

   มาตรฐาน

12  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 2,702,000    2,702,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. จากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 5 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 โรงกระสอบเสง่ียม    ปลอดภัย และ    ยาว 443 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ถึงบริเวณแยกโรงน  าส้ม    การระบายน  าท่ีดี    วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 พร้อมวางท่อระบายน  า    ขนาด Ø0.60 เมตร

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 2 (ช่วงท่ี 2)

13  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 2,500,000    2,500,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ระบายน  า ค.ส.ล. เร่ิมจาก    ปลอดภัย และ    1,000 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 โรงงานน  าส้ม ถึง บ้าน    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.     มาตรฐาน 
 นายสวาด พ่ึงพันธ์ หมู่ท่ี 2    ขนาด Ø 0.60 เมตร    น  าไม่ท่วมขัง
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14  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 2,040,000    2,040,000    0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 นายจรินทร์ ท ากินรวย    ปลอดภัย และ    ยาว 400 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 (ด้านใน) พร้อมราง    การระบายน  าท่ีดี    รางระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

15  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 570,000       570,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 นายจ านงค์ โชติประวิทย์    ปลอดภัย และ    ยาว 100 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3    ขนาด 0.60 เมตร

16  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้ใน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. ขนาด 770,000       770,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    การคมนาคม สะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายสมัคร ช่ืนพล     ปลอดภัย    150 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 (ช่วงท่ี 2 ) หมู่ท่ี 3    มาตรฐาน
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17  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 520,000       520,000       0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 ระบายน  า เร่ิมจากบริเวณ    ปลอดภัย และ    ยาว 91 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ท่ีดินของนางสาวศรัณยา    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 เปล่ียนน้อยกับพวก หมู่ท่ี 3    ขนาด 0.60 เมตร

18  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 1,260,000    1,260,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ในการคมนาคม สะดวก    ขนาดกว้าง 3 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายสมนึก โชติประวิทย์    ปลอดภัย    ยาว 246 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 หมู่ท่ี 3    มาตรฐาน

19  โครงการก่อสร้างถนน   - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. ขนาด 0.00 0.00 0.00 390,000       390,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว 70     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัยใน

 นายนาจ ชาวนาห้วยตะโก    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    การใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง
 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3    ขนาด Ø0.60 เมตร
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20  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้ใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 0.00 2,332,000    2,332,000    2,332,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    การคมนาคม สะดวก    กว้าง 5 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายวิเชียร ข าสุวรรณ์    ปลอดภัย    360 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 หมู่ท่ี 3    มาตรฐาน 

21  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้มีถนนส าหรับใช้ใน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. ขนาด 0.00 0.00 570,000       570,000       570,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    การคมนาคม สะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายสว่าง เปล่ียนน้อย    ปลอดภัย    100 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 หมู่ท่ี 3    มาตรฐาน

22  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. ขนาด 0.00 0.00 540,000       540,000       540,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว 96     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายหงวน อยู่เงินวดี    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3    0.60 เมตร

23  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 966,000       966,000       966,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. บ้านนายทุม    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย
 จันทวงษ์ ถึง บ้าน    ปลอดภัย    ยาว 180 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้
 นายเป่ียม บัวสมบูรณ์    มาตรฐาน 

 หมู่ท่ี 3
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24  โครงการก่อสร้างถนน   - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 0.00 0.00 0.00 1,306,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณท่ีดิน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4.5 เมตร ยาว 74     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายสมชาย ท ากินรวย    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อระบาย    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    น  า ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3    เมตร  (ช่วงท่ี 1)

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด

   กว้าง 4.5 เมตร ยาว 70

   เมตร พร้อมวางท่อระบาย

   น  า ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60

   เมตร  (ช่วงท่ี 2)

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฃนาด

   กว้าง 4.5 เมตร ยาว 70

   เมตร พร้อมวางท่อระบาย

   น  า ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60

   เมตร  (ช่วงท่ี 3)
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25  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

 นายอ าพัน จันทวงษ์    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    เมตร    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

26  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

 นายสุวิทย์ กุลพานิช    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    เมตร    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

27  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

 นางก่ิม ชาวนาห้วยตะโก    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    เมตร    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

     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

28  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

 นายโสภน ชาวนาห้วยตะโก    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    เมตร    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

29  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

 นายธวัชชัย เปล่ียนน้อย    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    เมตร    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

30  โครงการก่อสร้างถนน   - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 890,000       0.00 0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 3.50 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย เปล่ียนแปลง

 นางสาวน้อย ขวัญเกตุ    ปลอดภัย และ    ยาว 162.50 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    พร้อมวางท่อระบายน  า    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

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

 (ซอยติดร้านต้นแบตเตอร่ี)    เมตร
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31  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

 นายทองดี ณัฐวุฒิ พร้อม    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    ในการใช้ถนนท่ีได้

 วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.    การระบายน  าท่ีดี    เมตร    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 หมู่ท่ี 3

32  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 350,000       350,000       350,000       350,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 3.50 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมเติม

 นายวันชัย  เปล่ียนน้อย    ปลอดภัย และ    ยาว 40 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

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

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

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

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณซอย    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 3 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมเติม

 บ้านนายศักด์ิชัย สายหมี    ปลอดภัย และ    ยาว 30 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

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

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

     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

34  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     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย เพ่ิมเติม

 ซอยบ้านนายเสมอ ถึง    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล.    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

 บริเวณบ้านนางเปล่ียน    การระบายน  าท่ีดี    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ยิ มพริ ม พร้อมราง

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3

35  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 1,454,000    0.00 1,454,000    0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 6 เมตร ยาว 200     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายโจ้ย เทพพงษ์ประดิษฐ์     ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 (ช่วงท่ี 2) พร้อมวางท่อ    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 4    ขนาด 0.60 เมตร

36  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 684,000       684,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 ผึ งปฐมภรณ์ หมู่ท่ี 4    ปลอดภัย    ยาว 120 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

   มาตรฐาน 
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37  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 0.00 1,354,000    1,354,000    1,354,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว 170     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ระบายน  า ค.ส.ล.    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ซอยศรีสุข 3 หมู่ท่ี 4    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

   ขนาด 0.60 เมตร

   เร่ิมจากบริเวณทางรถไฟ

   หมู่ท่ี 4  ถึงบริเวณบ้าน

   นายบุญยัง ชอบธรรม

38  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 840,000       840,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. บริเวณซอยข้าง    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย
 บ้านนายเจดีย์ เชษฐปจิฉิม    ปลอดภัย และ    ยาว 160 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

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

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5

 (ตรงข้ามโรงมันลี เส้งฮวด)

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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39  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 825,000       0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอย    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 หอครูแดง พร้อมวางท่อ    ปลอดภัย และ    80 เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

   ขนาด 0.60 เมตร

40  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 0.00 0.00 0.00 1,774,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณท่ีดิน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 5 เมตร ยาว 455     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัยใน

 คุณแม่หนูเล็ก เย็นสบาย    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    การใช้ถนนท่ีได้

 กับพวก พร้อมวางท่อ     การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5    0.60 เมตร (หลังบ้าน

  นายสมศักด์ิ เย็นสบาย)

41  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 915,000       915,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 ซอยบ้านนายเสง่ียม    ปลอดภัย และ    ยาง 150 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 แซ่เฮง พร้อมวางท่อ    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.     มาตรฐาน 
 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5    ขนาด Ø 0.60 เมตร    น  าไม่ท่วมขัง
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42  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  741,000       741,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 5 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 หลังศาลแม่ย่าส้มเช้า    ปลอดภัย และ    ยาว 114 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ถึงคลองดินชลประทาน    การระบายน  าท่ีดี    วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน 

 พร้อมวางท่อระบายน  า    ขนาด Ø0.60 เมตร    น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 6

43  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
 นายอักษร หอมร่ืน    ปลอดภัย และ    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    เมตร    มาตรฐาน 

 ค.ส.ล. (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 6

44  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 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 เพ่ิมเติม

 ระบายน  า ค.ส.ล.    ปลอดภัย และ    30 เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

 ซอยกระดีเดียว 3 หมู่ท่ี 6    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

   0.60 เมตร
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45  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 430,000       0.00 0.00 430,000       430,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว 85     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายอ๋อย บัวอ่อน    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7    0.60 เมตร

46  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. ขนาด 245,000       0.00 0.00 245,000       245,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว 40     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัยใน
 นายประดิษฐ์ บุญรอด     ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    การใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7    0.60 เมตร

47  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน คลส. ขนาด 690,000       0.00 0.00 690,000       690,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว 130      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัยใน

 นางศรีนวล เนียมศรี    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    การใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7    0.60 เมตร
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48  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 500,000       0.00 0.00 500,000       500,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว 95     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายภักดี นวไพบูลย์    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7    ขนาด 0.60 เมตร

49  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. ขนาด 0.00 0.00 0.00 403,200       403,200        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 4 เมตร ยาว 70      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายผล สุวรรณศรี    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า  ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7    ขนาด 0.60 เมตร

50  โครงการก่อสร้างถนน   - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 427,000       427,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ     ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ระบายน  า ค.ส.ล. บริเวณ    ปลอดภัย และ    75 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ซอยบ้านนายพิทยาคม    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 สรณะพิบูลย์ (ช่วงท่ี 2)    ขนาด 0.60 เมตร

 หมู่ท่ี 7
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51  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 0.00 403,200        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัยใน
 ระบายน  า ค.ส.ล. บริเวณ    ปลอดภัย และ    ยาว 70 เมตร พร้อมวาง    การใช้ถนนท่ีได้
 ถนนซอยบ้าน    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 นายเขมวัฒน์ บุญรอด    ขนาด Ø0.60 เมตร

 หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 2

52  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 เพ่ิมเติม

 ซอยบ้านนายเจริญชัย    ปลอดภัย    ยาว 250 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

 ศรีภัทราพันธ์ ถึงบริเวณ    มาตรฐาน 

 บ้านนายธีระศักด์ิ

 ศรีภัทราพันธ์ หมู่ท่ี 7

53  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 795,000       0.00 795,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นางจรรยา ร่มเพชร    ปลอดภัย    150 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 หมู่ท่ี 8    มาตรฐาน
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54  โครงการก่อสร้างถนน   - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 545,000       545,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. ซอยหุบโตนด 3    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 พร้อมวางท่อระบายน  า    ปลอดภัย และ    107 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

   ขนาด 0.60 เมตร

55  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 420,000       420,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 บ้านนายวินัย ลบแย้ม ถึง    ปลอดภัย และ    80 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 บริเวณบ้านนายอนุรักษ์      การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ลบแย้ม พร้อมวางท่อ    ขนาด 0.60 เมตร

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8

56  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 712,000       0.00 712,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4.3 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นางทองก่ิง ดรุณไกรศร    ปลอดภัย    ยาว 207 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 หมู่ท่ี 8    มาตรฐาน

     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

57  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 150,000       150,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 3 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัยใน

 นายประเสริฐ  ใจหอม    ปลอดภัย และ    ยาว 25 เมตร พร้อม    การใช้ถนนท่ีได้

 ถึงบริเวณบ้านนายพงษ์สิน    การระบายน  าท่ีดี    วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 จารุธนโรจน์ทวีทรัพย์    ขนาด 0.60 เมตร

 พร้อมวางท่อระบายน  า

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8

58  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 279,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 3 เมตร ยาว 35     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนายสมศักด์ิ ม่ันคง    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ถึงบริเวณบ้านนางละเอียด    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ชั นเล็ก พร้อมวางท่อ    ขนาด 0.60 เมตร

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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59  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 0.00 0.00 574,000       0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณซอย    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    กว้าง 3 เมตร ยาว 180     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 บ้านนางซิวกิม แซ่ตัน ถึง    ปลอดภัย และ    เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 บริเวณบ้านนายธนพร    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ลือดัง พร้อมวางท่อ    ขนาด 0.60 เมตร

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8

60  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 790,000       790,000       790,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 นายมนัส เท่ียงธรรม    ปลอดภัย และ    ยาว 150 เมตร พร้อม    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    วางท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8    ขนาด 0.60 เมตร

61  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 423,200       423,200        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 นางทองหล่อ เจริญกิตติศัพท์    ปลอดภัย และ    ยาว 85 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8    ขนาด 0.60 เมตร

     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
62  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 1,535,000    0.00 1,535,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นางส้มลิ ม อรุณเพ็ง    ปลอดภัย และ    450 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ถึงบริเวณบ้านนางเฉลียว    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 เก๊ียวเพ็ง พร้อมวางท่อ    ขนาด 0.60 เมตร

 ระบายน  า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8

63  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 795,000       0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นายสาโรจน์ สิมวสุไพศาล    ปลอดภัย และ    150 เมตร พร้อมวางท่อ    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8

64  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 388,000       388,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาด กว้าง 4 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ซอยบ้านนางศรีสมัย ชมม่ิง    ปลอดภัย และ    ยาว 86 เมตร พร้อมวาง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ถึงบริเวณท่ีดินบ้าน    การระบายน  าท่ีดี    ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 นางสาวอิษฎา พัดทอง    ขนาด 0.60 เมตร

 พร้อมวางท่อระบายน  า

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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65  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 230,000       0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นางเบญจมาส สู่บรรเขียว    ปลอดภัย    50 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 หมู่ท่ี 9    มาตรฐาน 

66  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 0.00 820,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 บ้านนางมะลิ สีวงษ์ชมภู    ปลอดภัย และ    57 เมตร พร้อมราง    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ถึงบริเวณท่ีดินบ้าน    การระบายน  าท่ีดี    ระบายน  า ค.ส.ล. ยาว    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 นายวินัย สีมา พร้อม    132 เมตร 

 รางระบายน  า ค.ส.ล. 

 หมู่ท่ี 9

67  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 0.00 795,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นางสาวตุ๋ย หีบแก้ว    ปลอดภัย    150 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 (ซอยทัพยายท้าว 5)    มาตรฐาน 

 หมู่ท่ี 9

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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68  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 นางตองอ่อน ชุ่มกะโทก    ปลอดภัย    160 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 (ซอยทัพยายท้าว 1)    มาตรฐาน 

 หมู่ท่ี 9

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

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

 ซอยบ้านนางสาวอนงค์    ปลอดภัย    ยาว 500 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

 ทับทิมทอง ถึงบริเวณ    มาตรฐาน

 บ้านนายเอกทัศน์ ระยะ

 หมู่ท่ี 9

70  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 550,000       550,000        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณซอย    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย
 บ้านนายสุทธิพงษ์ ช้างต่อ    ปลอดภัย    ยาว 180 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ถึงบริเวณบ้านนางสาววิเชียร    มาตรฐาน 

 สายหมี หมู่ท่ี 9
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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

71  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 390,000       390,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา 3    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย
 เร่ิมจากถนน ค.ส.ล. เดิม    ปลอดภัย    ยาว 70 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ถึงร่องน  าคลองชลประทาน    มาตรฐาน 

 หมู่ท่ี 10

72  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 3,990,000    3,990,000    0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา 5    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร      ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 หมู่ท่ี 10    ปลอดภัย    ยาว 700 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

   มาตรฐาน 

73  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 2,850,000    2,850,000    0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 นายสนอง จันทร์สุข    ปลอดภัย    ยาว 500 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 หมู่ท่ี 10    มาตรฐาน 

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

         แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

74  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 2,850,000    2,850,000    0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ปลอดภัย    ยาว 500 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 วิบูลย์การเกษตร หมู่ท่ี 10    มาตรฐาน 

75  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. 0.00 0.00 0.00 1,140,000    1,140,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

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

 นายสุกรี นันยา หมู่ท่ี 10    ปลอดภัย    ยาว 200 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

   มาตรฐาน 

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

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

 ซอยบ้านนายสันติชัย    ปลอดภัย    ยาว 80 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

 กิจกอบชัย หมู่ท่ี 10    มาตรฐาน 

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

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

 ซอยบ้านนายช านาญ    ปลอดภัย    ยาว 350 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้ ครั งท่ี 1/2565

 ชมเวลา (ซอยร่วมใจพัฒนา 5)    มาตรฐาน 

 หมู่ท่ี 10
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        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
78  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.00 0.00 0.00 6,023,000    6,023,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เลียบคลองรางจิก    ในการคมนาคม สะดวก    ขนาดกว้าง 5 เมตร     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 2 เร่ิมจาก    ปลอดภัย ขนส่งผลผลิต    ยาว 1,500 เมตร พื นท่ี    ในการใช้ถนนท่ีได้

 บริเวณ ถนน ค.ส.ล. เดิม    ได้รวดเร็ว    ไม่น้อยกว่า 7,500    มาตรฐาน 

 หมู่ท่ี 2 ถึงบริเวณเขต    ตารางเมตร หินคลุกไหล่

 ต าบลหนองปากโลง    ทางข้างละ 0.25 เมตร 

79  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้  - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 1,525,000    1,525,000    0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากคลองชล    ในการคมนาคม สะดวก    ขนาดกว้าง 4 เมตร     ในการปรับปรุง    สะดวกและปลอดภัย

 ประทานหลังมหาวิทยาลัย    ปลอดภัย    ยาว 250 เมตร    ในการใช้ถนนท่ีได้

 ราชภัฏนครปฐม ถึงสาม     มาตรฐาน

 แยกหอถังประปา

 นายสมบูรณ สกุลงาม

 หมู่ท่ี 7

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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80  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 0.00 0.00 1,500,000    0.00 1,500,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 คอนกรีต ซอยหุบโตนด 1    ปลอดภัย และ    ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    390 เมตร พร้อมวางท่อ    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด

   0.60 เมตร

81  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนน  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 0.00 0.00 2,200,000    2,200,000    2,200,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    ใช้ในการคมนาคมสะดวก    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต     ในการก่อสร้าง    สะดวกและปลอดภัย

 คอนกรีต ซอยหุบโตนด 2    ปลอดภัย และ    ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว    ในการใช้ถนนท่ีได้

 พร้อมวางท่อระบายน  า    การระบายน  าท่ีดี    600 เมตร วางท่อ    มาตรฐาน น  าไม่ท่วมขัง

 ค.ส.ล. หมู่ท่ี 8    ระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด

   0.60 เมตร
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ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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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     - จ านวนระยะทาง  - เกษตรกรมีน  าใช้ในการ กองช่าง
 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ในการเกษตร และ    ขนาด 0.80 เมตร    วางท่อระบายน  า    ท าการเกษตร และ

 วัดทัพยายท้าว หมู่ท่ี 9    ระยะทาง 1,400 เมตร

 ต าบลหนองปากโลง ถึง  - เพ่ือให้การระบายน  า     - ประชาชนได้รับความ 

 คลองระบายน  า หมู่ท่ี 15    ท าได้ดี น  าไม่ท่วมขัง    สะดวก และน  าไม่

 ต าบลโพรงมะเด่ือ    ในช่วงฤดูฝน    ท่วมขัง

2  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ขนาด 1,040,000    0.00 1,040,000    1,040,000    1,040,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 นางซุนท้อ แซ่เอี ยว ถึง     340 เมตร    หมู่บ้าน

 บริเวณบ้านนางล้วน 

 ขวัญเล็ก หมู่ท่ี 3

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 
        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

  โครงการวางท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า/คลองระบายน้ า/ท่อลอดทาง เป็นต้น
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(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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 บ้านนายล้อม ชาวนาฟาง    ระยะทาง 270 เมตร    หมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 2

4  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 305,000       305,000       0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณบ้าน    ท าได้ดีน  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     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ระบายน  ารูปตัววี เร่ิมจาก    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    รูปตัววี    ในการก่อสร้าง    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 บริเวณบ้านอาจารย์บุญให้    หมู่บ้าน

 เปล่ียนน้อย ถึงร้านค้า

 นางทุเรียน เปล่ียนน้อย

 หมู่ท่ี 3
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี 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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 สายกระดีเดียว    หมู่บ้าน

 (เลียบทางรถไฟ) เร่ิมจาก

 บริเวณแยกกระดีเดียว
 หมู่ท่ี 6 ถึงเขตติดต่อ 

 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 3 ต าบล

 หนองปากโลง

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ท่อระบายน  า ค.ส.ล.    ท าได้ดีน  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 6

9  โครงการปรับปรุงท่อ  - เพ่ือให้การระบายน  า  - ปรับปรุงท่อระบายน  า 1,760,000    1,760,000    1,760,000    1,760,000    1,760,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ระบายน  า เร่ิมจากแยก    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร     ในการก่อสร้าง    น  าไม่ท่วมขังผิวจราจร

 ประสานฟาร์ม ถึงซอย    หรือขนาด Ø0.80 เมตร

 ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ    ระยะทาง 580 เมตร

 นครปฐม หมู่ท่ี 7
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

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  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 590,000       590,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  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        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ระบายน  าบริเวณหลังบ้าน    ท าได้ดีน  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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 บ้านนางสาววรรณ    ระยะทาง 250 เมตร    หมู่บ้าน

 น่ิมทัศนศิริ หมู่ท่ี 9

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี 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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 นายสมพงษ์ ลาภธุวะศิริ    ระยะทาง 178 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึง บ้านนายณรงค์ฤทธ์ิ 

 รักฐิติธรรม หมู่ท่ี 5

15  โครงการเจาะท่อลอดทาง  - เพ่ือให้การระบายน  า  - เจาะท่อลอดทาง 0.00 0.00 790,000       790,000       790,000        - จ านวนเจาะท่อ  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 บริเวณส่ีแยกไฟแดง    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    จ านวน 1 จุด ขนาดท่อ    ลอดทาง 1 จุด    น  าไม่ท่วมขังภายใน

 หมู่ท่ี 10 ถนนทางหลวง       1.00 เมตร    หมู่บ้าน

 ชนบท นครปฐม 3011 

 (ถนนทัพยายท้าว -

 บ้านยาง เช่ือมต าบล

 โพรงมะเด่ือ อ าเภอเมือง

 นครปฐม จังหวัดนครปฐม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

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

16  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือป้องกันน  าท่วมขังใน  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 0.00 645,000       645,000       645,000        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 ซอยบ้านนายอลงกรณ์    ระยะทาง 215 เมตร    หมู่บ้าน

 จินตธนวัฒน์ หมู่ท่ี 7

17  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 0.00 1,650,000    1,650,000    1,650,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. จากบริเวณบ้าน    ท าได้ดีน  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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 ปากซอยไฟแดงโคนม    ระยะทาง 420 เมตร      หมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปากโลง 
 ถึงเขตเทศบาลนครนครปฐม

 (ถนนสายหน้าบ้าน

 นายพงษ์พัฒน์ ณัฐวุฒิ)

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
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 จ านวน  1  แห่ง    พร้อมหูช้าง    เพียงพอ ส าหรับ
 ร้านค้าคุณแอ๊ว หมู่ท่ี 7  - เพ่ือกักน  าไว้ใช้ในการเกษตร    จ านวน 1 จุด    ท าการเกษตร

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

 พร้อมหูช้าง บริเวณแยก    ของน  า ให้มีปริมาณท่ี    หูช้าง จ านวน 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        - จ านวนระยะทาง  - ประชาชน มีน  าใช้ กองช่าง

 เร่ิมบริเวณบ้านนางเอี ยม    ในการท าการเกษตร    ระยะทาง 130 เมตร      ในการก่อสร้าง    เพ่ือการเกษตร และ

 ถึงบริเวณบ้าน ร.ท.สุดใจ    และการระบายน  าท่ีดี    การระบายน  าในฤดูฝน

 สุทฐมานนท์  หมู่ท่ี 7    น  าไม่ท่วมขัง
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

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
22  โครงการก่อสร้างคลองส่งน  า  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้  - ก่อสร้างคลองส่งน  า คสล. 0.00 0.00 2,303,000    2,303,000    2,303,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง

 เร่ิมจากบริเวณบ้าน    อย่างเพียงพอ และการ    ระยะทาง 270 เมตร     ในการก่อสร้าง    เพียงพอ น  าไม่ท่วมขัง
 นายเขมวัฒน์ บุญรอด    ระบายน  าท่ีดี    

 หมู่ท่ี 7 เช่ือมต่อท่อ    

 ระบายน  า หมู่ท่ี 3

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

 พร้อมหูช้าง บริเวณท่ีดิน    ของน  า ให้มีปริมาณท่ี    หูช้าง จ านวน 1 จุด    พร้อมหูช้าง    ไหลผ่านของน  าให้มี

 นายอวยชัย เหลืองเพ่ิมสกุล    พอเหมาะ น  าไม่ท่วมขัง    1 จุด    ปริมาณท่ีเหมาะ 

 หมู่ท่ี 8

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

24  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง
 ค.ส.ล. ข้ามถนนภายใน    ท าได้ดีน  าไม่ท่วมขัง    ข้ามถนนบริเวณ    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน
 ต าบลหนองปากโลง    - บริเวณบ้านนายวิศิษฐ์    หมู่บ้าน

     ทรงเนติเชาวลิต หมู่ท่ี 7

    - บริเวณบ้านนายชาญณรงค์

     สรณะพิบูลย์ หมู่ท่ี 7

   - บริเวณบ้านนายทนง

     เริงวิจิตรา หมู่ท่ี 7

   - บริเวณข้างต าหนัก

     ฉัตรแก้ว หมู่ท่ี 7

 หรือวางท่อระบายน  าข้าม   

 ถนนตามจุดส ารวจ หรือ

 ตามค าร้อง
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

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

25  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 0.00 950,000       950,000       950,000        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี 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     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 อ.ฉอ้อน ชาวนาฟาง    ระยะทาง 300 เมตร    หมู่บ้าน

 ถึงบริเวณโค้งศาลา 

 หมู่ท่ี 2 เช่ือมต่อ

 บ้านนายทองดี พ่ึงพันธ์ุ

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



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  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบ้าน    ท าได้ดีน  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. 1,500,000    0.00 0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 สามแยกคอกวัว หมู่ท่ี 1    ระยะทาง 463 เมตร    หมู่บ้าน ครั งท่ี 1/2565

 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  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง

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

 นางสาวจ าเนียร    ระบายน  าท่ีดี    

 ศรีวรานนท์ หมู่ท่ี 9    
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

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

30  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 0.00 950,000       950,000       950,000        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณบ้าน    ท าได้ดีน  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     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี 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        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 บ้านนายธนประเสริฐ    ระยะทาง 120 เมตร    หมู่บ้าน

 เจริญชัยสมบัติ ถึงบริเวณ    ตามแบบ อบต.

 ห้องแถวบ้านนางสุมาลี    หนองปากโลง

 พิมพา หมู่ท่ี 1

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



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     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี 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        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี 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     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 บริเวณบ้านนายดิษฐ์พงษ์    ระยะทาง 620 เมตร    หมู่บ้าน

 ชีวโรจน์ณรงค์ ถึง บริเวณ

 บ้านนางป๋อเกียว เนียงพินิจ 

 หมู่ท่ี 1
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

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

36  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 0.00 150,000       150,000       150,000        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  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        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  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     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

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

 บ้านนายสมัคร ช่ืนพล    ระยะทาง 649 เมตร    หมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 3

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



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        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง
 ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน    ท าได้ดีน  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        - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดีน  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     - จ านวนโรงสูบน  า  - ประชาชนมีน  าใช้ในการ กองช่าง

   ฤดูฝน หรือฤดูแล้งให้       อุปโภคและการเกษตร

   ประชาชนมีน  าใช้ในการ    ในฤดูแล้ง หรือฤดูฝน

   อุปโภค และการเกษตร    น  าไม่ท่วมขัง
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

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

42  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  า ค.ส.ล. 0.00 220,000       0.00 0.00 0.00  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดี 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  - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    ท าได้ดี น  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน  า    สะดวก และน  าไม่

 บ้านนายวิญญู จิตรบรรจง    ในช่วงฤดูฝน    ท่วมขัง
 หมู่ท่ี 8

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  แก้ไขเป็น  เคหะและชุมชน   (แก้ไข  คร้ังท่ี  1/2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

44  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 าได้ดี น  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.80 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน เพ่ิมเติม

 บ้านนายดิษฐ์พงษ์    ระยะทาง 1,400 เมตร    หมู่บ้าน ครั งท่ี 1/2565
 ชีวโรจน์ณรงค์ ถึงบริเวณ

 บ้านนางพรเพ็ญ 

 อาภรณ์พิศาล หมู่ท่ี 1

45  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 าได้ดี น  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.80 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน เพ่ิมเติม

 บ้านนายประเสริฐ    ระยะทาง 650 เมตร    หมู่บ้าน ครั งท่ี 1/2565

 ณัฐพูลวัฒน์ ถึงบริเวณ

 บ้านนางพรเพ็ญ
 อาภรณ์พิศาล หมู่ท่ี 1
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน  เคหะและชุมชน  

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

46  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 าได้ดี น  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 1.00 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน เพ่ิมเติม

 บ้านนายเปล่ียน    ระยะทาง 800 เมตร    หมู่บ้าน ครั งท่ี 1/2565
 ชาวนาห้วยตะโก ถึง

 บริเวณริมทางรถไฟ หมู่ท่ี 3

47  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 าได้ดี น  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน เพ่ิมเติม

 ท่ีดินของนางเกลี ยง    ระยะทาง 72 เมตร    หมู่บ้าน ครั งท่ี 1/2565

 ท ากินรวย ถึงบริเวณท่ีดิน

 นายสมชาย ท ากินรวย
 หมู่ท่ี 3

     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

48  โครงการวางท่อระบายน  า  - เพ่ือให้การระบายน  า  - วางท่อระบายน  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 าได้ดี น  าไม่ท่วมขัง    ขนาด 0.60 เมตร    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน เพ่ิมเติม

 ซอยข้างโรงพยาบาล    ระยะทาง 700 เมตร    หมู่บ้าน ครั งท่ี 1/2565
 ส่งเสริมสุขภาพต าบล

 หนองปากโลง หมู่ท่ี 7, 6

 ถึงบริเวณส่ีแยกไฟแดง

 (ร้านดีมนจัง) หมู่ท่ี 5

49  โครงการขุดลอกท่อ  - เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง  - ขุดลอกท่อระบายน  า / 1,500,000    0.00 1,500,000    0.00 1,500,000     - จ านวนระยะทาง  - การระบายน  าท าได้ดี กองช่าง

 ระบายน  า / ร่องน  า    ภายในหมู่บ้าน / ต าบล    ร่องน  าธรรมชาติ /    วางท่อระบายน  า    น  าไม่ท่วมขังภายใน เพ่ิมเติม

 ธรรมชาติ/รางระบายน  า/    หนองปากโลง    รางระบายน  า / คลอง    หมู่บ้าน ครั งท่ี 1/2565

 คลองไส้ไก่ ภายในต าบล    ไส้ไก่ ภายในต าบล

 หนองปากโลง    หนองปากโลง
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

             แผนงาน  เคหะและชุมชน  

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  จ้ดท าป้ายซอย ป้ายบอก  - เพ่ือให้มีการก าหนดและ  - ป้ายซอย ป้ายบอกทาง 0.00 0.00 300,000       300,000       300,000        - จ านวนป้าย  - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ทาง ป้ายบอกสถานท่ี    เรียกซอยต่างๆ ให้ถูกต้อง    ป้ายบอกสถานท่ีต่างๆ    สะดวกในการเดินทาง

 ต่าง ๆ ในเขตต าบล    ตรงกัน    ในเขตต าบลหนองปากโลง    

 หนองปากโลง  - เพ่ือความสะดวกในการ

   เดินทาง

2  ก่อสร้างป้าย อบต.  - เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้  - สร้างป้าย อบต.หนอง- 500,000       0.00 500,000       500,000       500,000        - จ านวนป้ายท่ีสร้าง  - ประชาชนเดินทาง กองช่าง

 หนองปากโลง    กับผู้มาติดต่อราชการ    ปากโลง กว้าง 6 เมตร    จ านวน 1 จุด    ติดต่อราชการได้

      สูง 6 เมตร พร้อมป้าย    สะดวก

   บอกทาง 

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 
        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.3 กลยุทธ์  พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทานเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ

        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์

             แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 โครงการก่อสร้างอ่ืน ๆ 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
3  ติดตั งเสาหลักน าโค้งท่ีมี  - เพ่ือสนับสนุนนโยบาย  - ด าเนินการติดตั งเสาหลัก 0.00 0.00 250,000       250,000       250,000        - ร้อยละ 60 ของ  - ช่วยเหลือเกษตรกร กองช่าง

 ส่วนผสมของยางพารา    ของรัฐบาลในการ    น าโค้งท่ีมีส่วนผสมของ    ความพึงพอใจ    ท่ีปลูกยางพารา

   ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีปลูก    ยางพารา บริเวณจุดเส่ียง    ประชาชนผู้ใช้  - ลดการสูญเสียท่ีอาจ

   ยางพารา    เส้นทาง    เกิดอุบัติเหตุทางถนน

 - เพ่ือลด/ป้องกันอุบัติเหตุ

   ทางถนน 

4  ลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย  - เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจร  - ลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 400,000       400,000       400,000       400,000       400,000        - การสัญจรไป - มา  - ประชาชนสัญจร กองช่าง

 ถนนภายในต าบล    ไป-มา ได้สะดวก    บริเวณซอยต่างๆ ท่ีช ารุด    มีความสะดวก    ไป-มาสะดวก และ

 หนองปากโลง    เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือท่ี    ปลอดภัย มากข้ึน    ลดอุบัติเหตุทางถนน

   ได้ด าเนินการส ารวจ 
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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

1  พัฒนาแหล่งน  าคูคลอง  - เพ่ือขุดลอกคูคลอง หรือ  - ขุดลอกคูคลอง หรือ 450,000       450,000       450,000       450,000       450,000        - คูคลองสะอาด  - ล าคลองไม่ตื นเขิน ไม่มี กองช่าง

 ภายในต าบลหนองปากโลง    ก าจัดวัชพืช ท่ีกีดขวาง    ก าจัดวัชพืช ท่ีกีดขวาง    ไม่มีวัชชพืช    วัชพืชกีดขวางทางน  า

   การไหลของน  า    การไหลของน  า    กีดขวางทางน  า

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 
        1.3 กลยุทธ์  พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทานเพ่ือการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ

            แผนงาน การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  ขยายเขตระบบจ าหน่าย  - เพ่ือประสานการไฟฟ่า  - สนุบสนุนงบประมาณให่ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        - มีไฟฟ้าใช้อย่าง  - สามารถขยายเขต กองช่าง

 ไฟฟ่าสาธารณะภายใน    ส่วนภูมิภาคประมาณ    การไฟฟ่าส่วนภูมิภาค    เพียงพอ    ไฟฟ้าและประปา

 ต าบลหนองปากโลง    ราคาค่าใช่จ่าย    ด าเนินการขยายเขตระบบ    ในต าบลหนองปากโลง

 - เพ่ือขยายเขตไฟฟ่า และ    จ าหน่ายไฟฟ่าสาธารณะ    ให่มีไฟฟ่าใช่อย่าง

   ประปาภายในต าบล    ภายในต าบลหนองปากโลง    เพียงพอ

   หนองปากโลง    ตามท่ี อบต.หนองปากโลง

   ได่มีการส ารวจ หรือได่รับ

   ค าร่อง
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 
        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์

            แผนงาน เคหะและชุมชน 

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  ก่อสร้างระบบประปา  - เพ่ือให้ประชาชนมีน  า  - ก่อสร้างระบบประปา 3,559,000    3,559,000    3,559,000    3,559,000    3,559,000     - จ านวนการ  - ประชาชนมีน  าใช้ กองช่าง

 หมู่บ้าน ภายในต าบล    ใช้อย่างเพียงพอ    หมู่บ้าน ภายในต าบล    ก่อสร้างระบบ    อย่างเพียงพอ

 หนองปากโลง    หนองปากโลง    ประปาหมู่บ้าน

2  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 1    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 1

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 

   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 
        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์

            แผนงาน การพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปา หรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา       เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 2    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 2

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ HDPE ขนาด

   110 มม. หรือ 90 มม.

   หรือตามความเหมาะสม

4  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 3    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 3

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 

   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน การพาณิชย์

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

5  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 4    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 4 

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 

   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม

6  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 5    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 5

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 

   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน การพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

7  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 6    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 6 

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 

   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม

8  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 7    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 7 

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 

   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน การพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



134

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

9  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 8    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 8

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 

   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม

10  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 9    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 9 

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 

   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน การพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

11  ปรับปรุงท่อเมนประปา  - เพ่ือปรับปรุงท่อเมน  - ปรับปรุงท่อเมนประปา 4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000    4,432,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีน  าใช้อย่าง กองช่าง
 หรือขยายเขตประปา    ประปาหรือขยายเขต    หรือขยายเขตประปา    เพียงพอ 
 ภายในหมู่ท่ี 10    ประปาให้ประชาชนมี    ภายในหมู่ท่ี 10

 ต าบลหนองปากโลง    น  าใช้ อย่างเพียงพอ    ต าบลหนองปากโลง

   โดยใช้ท่อ  HDPE ขนาด 
   110 มม. หรือ 90 มม. 

   หรือตามความเหมาะสม

12  เจาะบ่อบาดาล ภายใน  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า  - เจาะบ่อบาดาลภายใน 2,100,000    2,100,000    2,100,000    2,100,000    2,100,000     - จ้านวนครัวเรือน  - ประชาชนมีน ้าสะอาด กองช่าง

 ต้าบลหนองปากโลง    สะอาดใช้อย่างเพียงพอ    ต้าบลหนองปากโลง    ท่ีเพ่ิมขึ นในแต่ละ    ใช้อย่างเพียงพอ

 - เพ่ือทดแทนบ่อเดิมท่ีช้ารุด    ขนาด Ø4 นิ ว หรือ Ø6 นิ ว    หมู่บ้าน  - มีบ่อบาดาลเพ่ือผลิต

   ไม่สามารถใช้งานได้ตาม    ความลึกไม่น้อยกว่า 180    น ้าประปาท่ีใช้งานได้

   ปกติ    เมตร หรือจนกว่าจะได้น ้าดี    ตามปกติ

   พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า

   ใต้ดิน ตามท่ีส้ารวจ หรือ

   ท่ีมีการช้ารุดไม่สามารถ

   ใช้งานได้  
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน การพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
                                                                หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
                                                                หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี SMEs ท่ีเข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs    เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจน
                                                                เป้าหมายท่ี 2  ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน
                                                                เป้าหมายท่ี 7  สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื อหาได้ เช่ือถือได้และย่ังยืน
                                                                เป้าหมายท่ี 12  สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน
                                                                เป้าหมายท่ี 16  ส่งเสริมความสงบสุข และครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถานบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉิริยะ  ท่ีมีอัตลักษณ์เป็นท่ีรู้จักท้ังด้านการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  เขตการลงทุน  การศึกษาและประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก  รวมถึงการท่องเท่ียว

                                 เชิงอาหารและวัฒนธรรม  รองรับสังคมผู้สูงอายุ

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ  มีความสามารถในการหารายได้  ลดรายจ่าย  ลดปัญหาครัวเรือนและส่ิงแวดล้อม  สร้างความเสมอภาค  และความเท่าเทียม  โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางปฏิบัติ

                                 ภายใต้ระบบบริหารสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ  และการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวทางพัฒนา

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านสังคม

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  เงินสมทบกองทุนเงิน  - เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุน  - ส่งเงินสมทบกองทุน 15,000         15,000         15,000         15,000         15,000          - ส่งเงินสมทบ  - การด าเนินงานเป็นไป ส านักปลัดฯ,

 ทดแทน    เงินทดแทนของ    เงินทดแทนของ    กองทุนเงิน    ด้วยความเรียบร้อย กองคลัง

   พนักงานจ้างขององค์การ    พนักงานจ้างให้กับ    ทดแทนภายใน    และเป็นไปตามวัตถุ-

   บริหารส่วนต าบลใน    ส านักงานประกันสังคม    ก าหนดเวลา    ประสงค์

   อัตราร้อยละท่ีกฎหมาย    ประจ าจังหวัด

   ก าหนด

2  เงินสมทบกองทุนประกัน  - เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุน  - ส่งเงินสมทบกองทุน 180,000       180,000       180,000       180,000       180,000        - ส่งเงินสมทบเข้า  - การด าเนินงานเป็นไป ส านักปลัดฯ,

 สังคม    ประกันสังคมของพนักงาน-    ประกันสังคมของ    กองทุนประกัน    ด้วยความเรียบร้อย กองคลัง

   จ้างขององค์การบริหารส่วน    พนักงานจ้างให้กับ    สังคมทุกเดือน    และเป็นไปตามวัตถุ-

   ต าบลในอัตราร้อยละท่ี    ส านักงานประสังคม    ประสงค์

   กฎหมายก าหนด    ประจ าจังหวัด ทุกเดือน

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน
        1.1 กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gevernance)

        1.3 กลยุทธ์  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิก อปท. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

        แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ  - เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ  - สมทบกองทุนบ าเหน็จ 738,817       746,205       753,667       761,204       768,816        - จ่ายเงินงบสมทบ  - การด าเนินงานเป็นไป ส านักปลัดฯ,

 บ านาญข้าราชการส่วน    บ านาญข้าราชการส่วน-    บ านาญข้าราชการส่วน-    กองทุนฯ ปีละ    ด้วยความเรียบร้อย กองคลัง

 ท้องถ่ิน    ท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์    ท้องถ่ินให้กับกรมส่งเสริม    1 ครั ง    และเป็นไปตามวัตถุ-

   ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน    การปกครองท้องถ่ินเป็น    ประสงค์

   โดยรวม และความม่ันคง    ประจ าทุกปี

   และเป็นหลักซ่ึงสิทธิในการ

   รับบ าเหน็จบ านาญ

   ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

   เม่ือเกษียณอายุราชการ
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานงบกลาง

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  โครงการประชาสัมพันธ์  - เพ่ือประชาสัมพันธ์  - จัดท าเอกสาร หนังสือ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - ร้อยละ 60 ของ  - ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัดฯ

 การบริหารงานขององค์การ    กิจกรรมการด าเนินงาน    วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว    ความพึงพอใจ    ข้อมูลข่าวสารในการ

 บริหารส่วนต าบล    และเร่ืองราวต่าง ๆ ให้    เอกสารสรุปและเอกสาร    ประชาชนท่ีได้รับ    ด าเนินงานต่าง ๆ ของ

 หนองปากโลง    ประชาชนได้รับรู้และ    อ่ืน ๆ ป้ายต่าง ๆ เช่น    ทราบข้อมูล    อบต. หนองปากโลง

   สามารถตรวจสอบได้    ป้ายไวนิล ฯลฯ เผยแพร่    ข่าวสารของ    และสามารถตรวจสอบ

 - เพ่ือจ้างเหมารถแห่    ประชาสัมพันธ์ให้    อบต.    ได้

   ประชาสัมพันธ์ พร้อม    ประชาชนทราบ

   ผลิตสปอร์ตโฆษณา  - จ้างเหมารถแห่

   ประชาสัมพันธ์    ประชาสัมพันธ์ พร้อม

   ผลิตสปอร์ตโฆษณา

   ประชาสัมพันธ์ 

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล
        1.1 กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gevernance)

        1.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

        1.4 กลยุทธ์  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร

        1.5 กลยุทธ์  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี

        1.6 กลยุทธ์  สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนงานสร้างความยุติธรรม ความเสมอภาคและการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2  โครงการปรับปรุงหรือขยาย  - เพ่ือให้ อบต. หนองปาก  - ปรับปรุงหรือขยาย 0.00 0.00 80,000         0.00 80,000          - การสืบค้นข้อมูล  - อบต. หนองปากโลง ส านักปลัดฯ

 เครือข่ายความเร็วของ    โลง มีช่องทางส าหรับ    เครือข่ายความเร็วของ    การลงระบบผ่าน    มีช่องทางส าหรับ

 ระบบอินเตอร์เน็ต    ติดต่อส่ือสารท่ีทันสมัย    ระบบอินเตอร์เน็ต    อินเตอร์เน็ต    ติดต่อส่ือสารท่ีทันสมัย

   ประชาชนสามารถสืบค้น    ท่ีท าการ อบต.    สามารถท าได้    ประชาชนและบุคลากร

   ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว    หนองปากโลง    สะดวกรวดเร็ว    สามารถสืบค้นข้อมูล

   และบุคลากรของ อบต.       ข่าวสารได้มากขึ น 

   สามารถท างานผ่านระบบ    รวดเร็ว

   อินเตอร์เน็ตได้สะดวก

   รวดเร็ว

3  โครงการการส่งเสริมและ  - เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และ  - ฝึกอบรม หรือจัดส่ง 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000          - จ านวนผู้เข้ารับ  - สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ส านักปลัดฯ

 พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา    ประสบการณ์ในการท างาน    สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับ    การอบรม    ได้รับความรู้ 

 ท้องถ่ิน    ให้มีความเข้าใจในบทบาท    การอบรมหรือจัดประชุม    ประสบการณ์ และ

   หน้าท่ี ปฏิบัติงานถูกต้อง    ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

   ตามระเบียบกฎหมาย    ตามระเบียบกฎหมาย
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพ่ือด าเนินการปรับปรุง  - ด าเนินการปรับปรุง / 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          - ร้อยละ 60 ของ  - เพ่ือความสะดวกในการ ส านักปลัดฯ

 และกิจกรรม 5 ส      ภูมิทัศน์และกิจกรรม 5ส    ปรับภูมิทัศน์ และจัด    ความพึงพอใจ    ให้บริการประชาชน

   ณ ท่ีท าการองค์การบริหาร    กิจกรรม 5 ส ณ ท่ี    ประชาชนผู้รับ

   ส่วนต าบลหนองปากโลง    ท าการองค์การบริหาร-    บริการ

   หรือสถานท่ีท่ีอยู่ในความ    ส่วนต าบลหนองปากโลง 

   ดูแล เป็นทรัพย์สินของ    หรือสถานท่ีท่ีอยู่ในความ

   องค์การบริหารส่วนต าบล    ดูแล เป็นทรัพย์สินของ

   หนองปากโลง ตามความ    องค์การบริหารส่วนต าบล

   เหมาะสม และเพ่ิม    หนองปากโลง ตามความ

   ประสิทธิภาพในการ    เหมาะสม

   ปฏิบัติงาน

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5  โครงการฝึกอบรม  - เพ่ือให้การเลือกตั งเป็นไป  - จัดอบรมการเลือกตั งให้ 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000        - จ านวนผู้เข้ารับ  - ท าให้การเลือกตั งท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ

 เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ    ตามกฎหมายว่าด้วยการ    ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย    การฝึกอบรม    เป็นไปตามกฎหมาย

 เลือกตั งประจ าหน่วย    เลือกตั งสมาชิกท้องถ่ินหรือ    เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ  - การเลือกตั งท้องถ่ิน    ว่าด้วยการเลือกตั ง

 เลือกตั ง หรือเจ้าหน้าท่ี    ผู้บริหารท้องถ่ิน    เลือกตั งประจ าหน่วย    เป็นไปด้วยความ    สมาชิกสภาท้องถ่ิน

 และผู้ท่ีเก่ียวข้องในการ  - เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์    เลือกตั ง อสม. เจ้าหน้าท่ี    เรียบร้อย    หรือผู้บริหารท้องถ่ิน

 จัดการเลือกตั งท้องถ่ิน    ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ    และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  - ท าให้เป็นตามเจตนารมณ์

   และ พ.ร.บ. ประกอบ    ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

   รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ    และ พ.ร.บ. ประกอบ

   เลือกตั งสมาชิกท้องถ่ินหรือ    รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

   ผู้บริหารท้องถ่ิน    เลือกตั งและผู้บริหารท้องถ่ิน

 - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  - ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม

   ด าเนินการต่าง ๆ ช่วยเหลือ    ด าเนินการต่าง ๆ ช่วยเหลือ

   และอ านวยความสะดวกใน    และอ านวยความสะดวก

   การจัดการเลือกตั งท้องถ่ิน    ในการจัดการเลือกตั ง

   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 - เพ่ือให้ขั นตอนการด าเนิน  - ท าให้ขั นตอนการด าเนิน

   การเลือกตั งเป็นไปตาม    การเลือกตั งเป็นไปตาม

   ระเบียบแบบแผนของการ    ระเบียบแบบแผนของ

   เลือกตั งท้องถ่ิน    การเลือกตั งท้องถ่ิน

 - เพ่ือให้เจ้าพนักงานผู้  - ท าให้เจ้าพนักงานผู้

   ด าเนินการเลือกตั งท่ีเข้า    ด าเนินการเลือกตั งท่ีเข้า

   รับการฝึกอบรมได้รับรู้    รับการฝึกอบรมได้รับรู้

   บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ    บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ

   ในการปฏิบัติงานและสามารถ    ในการปฏิบัติงานและ

   แก้ไขปัญหาในการหน่วย    สามารถแก้ไขปัญหาใน

   เลือกตั ง ตามกฎหมาย ค าส่ัง    การหน่วยเลือกตั ง ตาม

   ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด    กฎหมาย ค าส่ัง ระเบียบ 

   และมติคณะกรรมการ    ประกาศ ข้อก าหนดและ

   เลือกตั งได้อย่างถูกต้อง    มติคณะกรรมการ

   เลือกตั งได้อย่างถูกต้อง

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6  การจัดการเลือกตั ง  - เพ่ือให้การจัดการเลือกตั ง  - จัดการเลือกตั งท้องถ่ิน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000     - ร้อยละ 60  - การเลือกตั งส้าเร็จลุล่วง ส้านักปลัดฯ

   เป็นไปด้วยความ    ตามกฎหมายท่ีก้าหนด    ประชาชนออก    ไปด้วยดี ประชาชนมา

   เรียบร้อยและประชาชน  - จัดตั งศูนย์ประสานงาน    มาใช้สิทธิ    ใช้สิทธิเลือกตั งอย่าง

   มาใช้สิทธิเลือกตั ง    การเลือกตั ง    เลือกตั ง    พร้อมเพรียง

   อย่างพร้อมเพรียง และ    ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื อ

   รณรงค์ประชาสัมพันธ์    จัดจ้างต่าง ๆ และค่าใช้

   การเลือกตั งต่าง ๆ    จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับ

   การเลือกตั ง 
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

7  โครงการส ารวจความ  - เพ่ือให้การด าเนินงาน  - จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือส ารวจ 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000          - ร้อยละ 60  - องค์การบริหารส่วน ส านักปลัดฯ

 พึงพอใจของผู้รับบริการ    ขององค์การบริหารส่วน    หรือองค์การบริหารส่วน-    ประชาชนมีความ    ต าบลหนองปากโลง 

 และการบริหารงานของ    ต าบลหนองปากโลง  มี    ต าบลหนองปากโลง    พึงพอใจต่อการ    สามารถแก้ไขปัญหา  

 องค์การบริหารส่วนต าบล    ประสิทธิภาพ และ    ส ารวจความพึงพอใจ    ปฏิบัติงานของ    ตอบสนองความต้องการ

 หนองปากโลง    สามารถตอบสนองความ    ของผู้รับบริการตาม     อบต.    ของประชาชนได้อย่าง

   ต้องการของประชาชน    ภารกิจ เช่น    แท้จริง

   ได้อย่างแท้จริง    - นโยบายของผู้บริหาร

   - การติดตามประเมินผล

     และอ่ืน ๆ

8  โครงการการทบทวนหรือ  - เพ่ือด าเนินการตาม  - ด าเนินการทบทวนหรือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  - มีแผนปฏิบัติการ  - สามารถใช้แผนปฏิบัติ ส านักปลัดฯ

 จัดท าแผนปฏิบัติการ    แนวทางแผนยุทธศาสตร์    จัดท าแผนปฏิบัติการ    ป้องกันการทุจริต    การป้องกันการทุจริต

 ป้องกันการทุจริต    ชาติว่าด้วยการป้องกัน    ป้องกันการทุจริต      เป็นแนวทางในการ

   และปราบปรามการทุจริต    ปฏิบัติงาน

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

9  โครงการฝึกอบรมเพ่ิม  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  - จัดอบรมสัมมนาให้ 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        - จ านวนผู้เข้ารับ  - ผู้เข้ารับการอบรม  ส านักปลัดฯ

 ประสิทธิภาพการท างาน    ประสบการณ์ แนว    ความรู้และศึกษาดูงาน    การฝึกอบรม     สัมมนาได้ความรู้และ

 และศึกษาดูงานของ    ความคิด สร้างวิสัยทัศน์    แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา    ประสบการณ์มาประยุกต์

 พนักงานส่วนต าบล    ให้กับผู้บริหาร สมาชิก-    องค์การบริหารส่วน    ใช้ในการบริหารงาน

 ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง    สภาองค์การบริหารส่วน    ต าบล พนักงานส่วน    ท้องถ่ินได้อย่างมี

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา    ต าบล พนักงานส่วน-    ต าบล ลูกจ้างประจ า    ประสิทธิภาพ

 และผู้น าชุมชน    ต าบล ลูกจ้างประจ า    พนักงานจ้างขององค์การ

   พนักงานจ้าง ขององค์การ    บริหารส่วนต าบลหนอง

   บริหารส่วนต าบลหนอง    ปากโลง และผู้น าชุมชน 

   ปากโลงและผู้น าชุมชน    ร่วมกับหน่วยงานองค์กร

 - เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์    ท่ีเก่ียวข้อง

   ใช้กับการปฏิบัติงานและ

   การบริหารงานของ

   องค์กรอย่างมีประสิทธิ-

   ภาพ
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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  โครงการพัฒนาคุณธรรม  - เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  - จัดอบรมคุณธรรม 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          - จัดอบรม ปีละ  - ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านักปลัดฯ

 จริยธรรมแก่ผู้บริหาร    จริยธรรม สร้างการท างาน    จริยธรรม ให้กับบุคลากร    1 ครั ง    จิตส านึกท่ีดีเน้นความ

 สมาชิกสภาท้องถ่ิน และ    ท่ีเน้นความโปร่งใส    ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก    โปร่งใสในการท างาน  

 พนักงานขององค์การ    และสร้างจิตส านึกให้มี    สภาท้องถ่ิน ของ อบต.    รู้รักสามัคคี รู้จักการ

 บริหารส่วนต าบล    รักสามัคคี เสริมสร้างการ    หนองปากโลง และ    ท างานเป็นทีมมากขึ น

 หนองปากโลง    ท างานร่วมกัน    ประชาชนท่ัวไป    สามารถน าไปปฏิบัติ

   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม    ในชีวิตประจ าวัน

   ให้น าไปปฏิบัติอย่าง

   ถูกต้อง

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
11  โครงการพัฒนาและ  - เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง  - พัฒนาและปรับปรุง 80,000         80,000         0.00 80,000         0.00  - จ านวนผู่เข่าชม  - องค่การบริหารส่วน ส านักปลัดฯ

 ปรับปรุงเว๊บไซด์ของ    เว๊บไซด์ขององค์การบริหาร    เว๊บไซด์ขององค์การ     ข่อมูลในแต่ละป่    ต าบลหนองปากโลง 

 องค์การบริหารส่วนต าบล    ส่วนต าบลหนองปากโลง    บริหารส่วนต าบล    ได่พัฒนาและปรับปรุง

 หนองปากโลง    ให้เป็นหมวดหมู่ และมี    หนองปากโลง    เว่บไซด่ให่มี

   เนื อหาให้เป็นปัจจุบัน    ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 - เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์    สามารถสืบค่นข่อมูล

   ผลการด าเนินงานต่าง ๆ    ต่าง ๆ ได้เป็นปัจจุบัน

   ขององค์การบริหารส่วน

   ต าบลหนองปากโลง ต่อ

   สาธารณะ

 - เพ่ืออ านวยความสะดวก

   ให้กับผู้ท่ีสนใจในการ

   ค้นคว้า หาข้อมูลต่าง ๆ 

 - เป็นต้น
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

12  โครงการปรับปรุงข้อมูล  - เพ่ือให้พนักงานจัดเก็บ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - รายได้จากการ  - ระบบการบริหาร กองคลัง

 แผนท่ีภาษีและทะเบียน    รายได้ปฏิบัติงานด้าน    ในการอบรม หรือจัดหา    จัดเก็บภาษี    การจัดเก็บภาษีมี

 ทรัพย์สิน    การจัดเก็บเป็นระบบ    โปรแกรม และอ่ืน ๆ ท่ี    เพ่ิมขึ น    ประสิทธิภาพมากขึ น

   มากขึ น    เก่ียวข้อง

 - เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบ

   การจัดเก็บภาษี

13  โครงการปรับปรุงข้อมูล  - เพ่ือให้การปรับปรุงข้อมูล  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000        - รายได้จากการ  - ระบบการบริหาร กองคลัง

 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง    ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง    ในการด าเนินงาน    จัดเก็บภาษี    การจัดเก็บภาษีมี

   ให้ถูกต้อง    ปรับปรุงข้อมูลภาษีท่ีดิน    เพ่ิมขึ น    ประสิทธิภาพมากขึ น

   และส่ิงปลูกสร้าง

14  โครงการส่งเสริมการช าระ  - เพ่ือส่งเสริมการช าระ  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000          - รายได้จากการ  - ประชาชนมีความเข้าใจ กองคลัง

 ภาษี ค่าธรรมเนียม    ภาษีและค่าธรรมเนียม    ประชาชนทราบเก่ียวกับ    จัดเก็บภาษี    เก่ียวกับหลักเกณฑ์

   หลักเกณฑ์ การช าระภาษี    เพ่ิมขึ น    การเสียภาษีและ

   และค่าธรรมเนียม    ค่าธรรมเนียม

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานบริงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการพัฒนาแหล่ง  - เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง  - จ านวนนักท่องเท่ียว 0.00 0.00 0.00 0.00 610,000        - การเพ่ิมจ านวน  - การเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียว ส านักงานปลัดฯ

 ท่องเท่ียวอนุรักษ์หมู่บ้าน    ท่องเท่ียวให้เกิดขึ นในท้องถ่ิน    เพ่ิมขึ นร้อยละ 12    ของนักท่องเท่ียว    ชาวไทย/ชางต่างประเทศ/

 ปลากัดจีน/ปลาสวยงาม    อันเป็นการสร้างงาน และ  - จ านวนรายได้เพ่ิมขึ น    ไม่น้อยกว่า    นักเรียน 2,000 คน/ปี  

 ต าบลหนองปากโลง    กระจายรายได้สู่ประชาชน    ร้อยละ 12    ร้อยละ 12  - การเพ่ิมรายได้จากการ

 - เพ่ือเป็นแหล่งรองรับ  - กลุ่มอาชีพเลี ยงปลากัดจีน  - การเพ่ิมจ านวน    ท่องเท่ียว 1,000,000 บาท

   นักท่องเท่ียวท่ีต้องการสัมผัส    /ปลาสวยงามมีจ านวน    รายได้ไม่น้อย    /ปี

   ธรรมชาติ เรียนรู้ขั นตอนการ    เงินทุนหมุนเวียน เพ่ิมขึ น    กว่าร้อยละ 12  - การเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน

   เลี ยงปลากัดจีน / ปลาสวยงาม    ร้อยละ 12  - กลุ่มอาชีพฯ มี    ในตลาดปลากัดจีน/ปลา

   และอนุรักษ์การเลี ยงปลากัดจีน    เงินทุนเวียนไม่    สวยงาม 400,000 บาท/ปี

   / ปลาสวยงามให้คงอยู่สืบไป    น้อยกว่า

 - เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี    ร้อยละ 12

   ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านปลากัดจีน

   / ปลาสวยงามให้มีความพร้อม

   เหมาะสมและเป็นแหล่งเรียนรู้

   ได้เหมือนเดิม
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล
        1.1 กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gevernance)

        1.7 กลยุทธ์  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

        แผนงานการศึกษา

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  โครงการสนับสนุนการ  - เพ่ือสนับสนุนการแก้ไข  - สนับสนุนการแก้ไข 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          - จ านวนกิจกรรม  - ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ท่ี ส านักปลัดฯ

 แก้ไขปัญหาการว่างงาน    ปัญหาการว่างงาน หรือ    ปัญหาการว่างงาน หรือ    ส่งเสริมสนับสนุน    สนใจ และว่างงานมี

 ภายในต าบลหนองปากโลง    ส่งเสริมการท ามาหากิน    ส่งเสริมการท ามาหากิน    ด้านอาชีพ การ    อาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ น

   ของประชาชนในพื นท่ี    ของประชาชนในพื นท่ี    จ้างงานต่างๆ

   ตามอ านาจหน้าท่ี และ    ตามอ านาจหน้าท่ี และ  

   บรรเทาความเดือดร้อน    บรรเทาความเดือดร้อน

   ของประชาชนในภาวะ    ของประชาชนในภาวะ

   เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชน    เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชน

   ว่างงาน มีรายได้น้อย    ว่างงาน มีรายได้น้อย

2  โครงการจ้างนักเรียน  - เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  - สนับสนุนการจ้างงาน 0.00 0.00 20,000         20,000         20,000          - จ้างงานนักเรียน  - นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดฯ

 นักศึกษาปฏิบัติงานใน    ใช้เวลาว่างให้เป็น    นักเรียน นักศึกษา ตาม    นักศึกษา    ใช้เวลาว่างให้เป็น

 ช่วงปิดภาคเรียนและ    ประโยชน์ สร้างรายได้    ความพร้อมด้านงบ-    ช่วงปิดเทอม    ประโยชน์ มีรายได้และ

 วันหยุด    และลดภาระรายจ่าย    ประมาณและอ านวย    ปีละ 1 ครั ง    ลดภาระรายจ่าย

   ผู้ปกครอง    ความสะดวกในสถานท่ี    ผู้ปกครอง 

   ปฏิบัติงานตามโครงการ

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล
        1.7 กลยุทธ์  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

        แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการส่งเสริม  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          จ านวนผู้เข้ารับ  - เกษตรกรได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ

 องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร    ด าเนินการตามโครงการ    การปลูกพืชปลอดภัย  การฝึกอบรม    ในการดูแลรักษาดิน 

   ให้กับเกษตรกรท่ีสนใจ    การดูแลรักษา ปรับปรุง  จ านวน 30 คน    และความรู้ด้านการ 

   ดิน และความรู้ด้านการ    เกษตรอ่ืนๆ สามารถน า

   เกษตรอ่ืนๆ เป็นต้น    ไปประยุกต์ใช้ได้

2  โครงการอบรมส่งเสริม  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          จ านวนผู้เข้ารับ  - เกษตรกรหรือประชาชน ส านักปลัดฯ

 อาชีพการเกษตร    ส่งเสริมอาชีพการเกษตร    ส่งเสริมอาชีพการเกษตร  การฝึกอบรม    ได้รับความรู้ด้าน

   ให้กับเกษตรกร หรือ    ให้กับเกษตรกร หรือ  จ านวน 30 คน    การเกษตร สามารถน า

   ประชาชนผู้สนใจ มีอาชีพ    ประชาชนผู้สนใจ    ไปประยุกต์ใช้ได้

   เสริม มีรายได้เพ่ิมขึ น

3  โครงการส่งเสริมสนับสนุน  - เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  - ประชาชนในต าบล 0.00 0.00 30,000         30,000         30,000          - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนในต าบล ส านักปลัดฯ

 การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ    เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร    หนองปากโลงมีความรู้    กิจกรรม    หนองปากโลง สามารถ

   เร่ืองการท าปุ๋ยหมัก    จ านวน 30 คน    น าความรู้เร่ืองการท า

   ชีวภาพ    ปุ๋ยหมักชีวภาพไป

   ประยุกต์ใช้ได้
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล
        1.7 กลยุทธ์  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

        1.8 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ือการบริโภค

        1.9 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน

        แผนงานการเกษตร

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  โครงการพลังงานเพ่ือ  - เพ่ือขอรับการสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        เชิงปริมาณ  - เพ่ิมการจ้างงานใน ส านักปลัดฯ

 เศรษฐกิจฐานราก    งบประมาณจากส านักงาน    ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  - เพ่ิมสัดส่วนการ    พื นท่ี 15-20 คน

 องค์การบริหารส่วนต าบล    บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม    สนามจันทร์    ผลิตหรือการใช้  - เพ่ิมรายได้ของสมาชิก

 หนองปากโลง    การอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)    พลังงานทดแทน    ของกลุ่ม เพ่ิมขึ น

 - เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้    หรือลดการใช้    5,000-10,000 บาท

   พลังงานทดแทน เป็นไป    พลังงานรวมกัน    ต่อเดือน

   ตามแผนพัฒนาพลังงาน    ไม่น้อยกว่า  - ก าลังการผลิตของ

   ทดแทนและพลังงานทาง 0.001556872    กลุ่มฯ เพ่ิมขึ นมากกว่า

   เลือก 25% ใน 10 ปี    ktoe ต่อปี    เดิม 50%

   (พ.ศ. 2555-2564)  เชิงคุณภาพ

   (Alternative Energy  - ผู้ท่ีเข้าร่วม

   Development Plan :    โครงการฯ มี

   AEDP 2018) ของ    ความพึงพอใจใน

   กระทรวงพลังงาน และ    การใช้เทคโนโลยี

  นโยบายรัฐบาล เช่น 

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

   การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    ไม่น้อยกว่าร้อยละ

   การกระตุ้นเศรษฐกิจ    80 ของผู้เข้าร่วม

   ฐานราก การเข้าถึงระบบ    ทั งหมด และผู้

   สาธารณูปโภค ขั นพื นฐาน    เข้าร่วมพึงพอใจ

   ทางด้านพลังงาน เป็นต้น    ต่อการด าเนินการ

 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ    โดยเฉล่ียอยู่ใน

   ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน    ระดับพอใจมาก

   ให้กับกลุ่มเป้าหมายใน    ไม่น้อยกว่าร้อยละ

   พื นท่ีต าบลหนองปากโลง    75 ของจ านวน

   อันจะน าไปสู่การเพ่ิม    ผู้ตอบแบบ

   สัดส่วนการผลิตหรือใช้    สอบถามทั งหมด

   พลังงานทดแทนหรือเพ่ิม

   ประสิทธิภาพการใช้

   พลังงานของประเทศ
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



155

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5  โครงการส่งเสริมการใช้  - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร  - ส่งเสริมให้ความรู้กับ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          - จ้านวนผู้เข้า  - ลดการใช้สารเคมี ส านักปลัดฯ

 สารชีวภัณฑ์ทดแทน    ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน    เกษตรกรผู้สนใจ และ    ร่วมกิจกรรม    ป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ิมเติม

 การใช้สารเคมี    การใช้สารเคมีป้องกัน    สนับสนุนให้เกษตรกร  - ประชาชนผู้บริโภค ครั งท่ี 1/2565

   ก าจัดศัตรูพืช    ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน    สัตว์ พืช มีความ

 - เพ่ือสร้างความปลอดภัย    การใช้สารเคมี    ปลอดภัย และลด

   ของประชาชนผู้บริโภค    ผลกระทบต่อสภาพ

   สัตว์ พืช และลดผล    แวดล้อม

   กระทบต่อสภาพ

   แวดล้อม

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการปรับปรุงหรือ  - เพ่ือให้อาคาร หรือสถานท่ี  - ปรับปรุงหรือซ่อมแซม 1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000    1,800,000     - อาคาร หรือ  - อาคาร หรือสถานท่ี ส านักปลัดฯ

 ซ่อมแซม หรือต่อเติม    มีสภาพใช้งานได้ดี อ านวย    หรือต่อเติม อาคาร    สถานท่ีให้อยู่ใน    สามารถใช้งานได้ดี 

 อาคาร สถานท่ีท่ีอยู่ใน    ความสะดวกต่อประชาชน    สถานท่ีท่ีอยู่ในความ    สภาพท่ีสามารถ    และอ านวยความ

 ความรับผิดชอบของ อบต.    ผู้มารับบริการ    รับผิดชอบ ของ อบต.    ใช้งานได้ตามปกติ    สะดวกให้กับประชาชน
 หนองปากโลง    หนองปากโลง เช่น ห้องน  า    ปลอดภัย    ผู้มารับบริการ

   ห้องประชุม อาคาร หลังคา

   ส านักงาน อบต.ฯ เป็นต้น

2  โครงการอบรมเผยแพร่ให้  - เพ่ืออบรมเผยแพร่ให้  - จัดอบรมผู้ประกอบการ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          - จ านวนผู่เข่าร่วม  - ผู่ประกอบการและ กองช่าง

 ความรู้การบังคับใช้กฎหมาย    ความรู้การบังคับใช้    และประชาชนท่ัวไป     โครงการ    ประชาชนมีความรู่

 การควบคุมอาคาร    กฎหมาย การควบคุม     จ านวน 50 คน    ความเข่าใจเก่ียวกับ

 การขุดดิน ถมดิน หอพัก    อาคาร การขุดดินถมดิน    กฎหมายดังกล่าว

 ผังเมืองให้กับผู้ประกอบการ    หอพัก ผังเมืองให้กับ    มากขึ น

 และประชาชนท่ัวไป    ผู้ประกอบการและ

   ประชาชนท่ัวไป
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล
        1.1 กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gevernance)

        1.5 กลยุทธ์  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

3  โครงการจัดท าผังเมืองและ  - เพ่ือการวางแผนและ  - จัดกิจกรรมให้ประชาชนมี 0.00 0.00 0.00 50,000         50,000          - จ านวนผู้เข้าร่วม  - สามารถพัฒนาและจัด กองช่าง

 การจัดท าแนวเขตการ    ปรับปรุงผังเมืองรวม    ส่วนร่วมวางแผนปรับปรุง    โครงการ    วางระบบผังเมือง

 ปกครองขององค์กร    รวมเมือง/ชุมชน และ    ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน    รวมเมืองได้อย่างมี

 ปกครองส่วนท้องถ่ิน    การวางผังชุมชน    และการวางผังชุมชน    ประสิทธิภาพ

4  โครงการปรับปรุงพื นท่ี  - เพ่ือปรับปรุงพื นท่ี  - ปรับปรุงพื นท่ีสาธารณะ 1,500,000    0.00 0.00 1,500,000    1,500,000     - ปรับปรุงพื นท่ี  - สามารถด าเนินการตาม ส านักปลัดฯ

 สาธารณะประโยชน์ภายใน    สาธารณะประโยชน์    ประโยชน์ภายในต าบล    สาธารณะ    ภาระกิจหน้าท่ีของ (แก้ไข ครั งท่ี

 ต าบลหนองปากโลง    ภายในต าบลหนองปาก-    หนองปากโลงให้สามารถ    ประโยชน์    ราชการได้อย่างมี 2/2565)

   โลง ตามภารกิจและ    ใช้ประโยชน์ต่อทางราชการได้    อย่างน้อย 1 แห่ง    ประสิทธิภาพ

   หน้าท่ี

     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการสร้างอาชีพ  - เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ  - ประชาชนและผู้ท่ีมีความ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนในต าบล ส านักปลัดฯ

 สร้างรายได้ตามแนวทาง    ประชาชนในต าบล    สนใจในการสร้างอาชีพ    โครงการ 50 คน    หนองปากโลงได้มี

 เศรษฐกิจพอเพียง    หนองปากโลงให้มีความรู้    ในต าบลหนองปากโลง    ความรู้ความเข้าใจ 

   ความเข้าใจ สร้างรายได้    เช่น การสานชะลอม    สร้างรายได้สร้างแนวคิด

   สร้างแนวคิดตามแนวทาง      ตามแนวทางทฤษฎี

   ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง    เศรษฐกิจพอเพียง
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     2. ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในต าบล
        1.7 กลยุทธ์  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
                               ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม, ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
                                                                หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี SMEs ท่ีเข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
                                                                หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs    เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจน
                                                                เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย
                                                                เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                                                                เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
                                                                เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอคลุมและย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี และมีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน
                                                                เป้าหมายท่ี 10  ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉิริยะ  ท่ีมีอัตลักษณ์เป็นท่ีรู้จักท้ังด้านการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  เขตการลงทุน  การศึกษาและประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก  รวมถึงการท่องเท่ียว

                                 เชิงอาหารและวัฒนธรรม  รองรับสังคมผู้สูงอายุ

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ ให้เป็นระบบขนส่งและเคล่ือนท่ีอัจฉริยะ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ มีความสามารถในการหารายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือน และส่ิงแวดล้อม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นเป็น
                                แนวทางปฏิบัติ ภายใต้ระบบบริหารสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวทางพัฒนา
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านสังคม

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการเฉลิมพระเกียรติ  - เพ่ือด าเนินงานตาม  - จัดท าโครงการเก่ียวกับ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จัดกิจกรรมอย่าง  - ประชาชนมีภักดีรักใน ส านักปลัดฯ

 และสนับสนุนโครงการ    โครงการเฉลิมพระเกียรติ    การเฉลิมพระเกียรติและ    น้อย 1 ครั งต่อปี    สถาบันพระมหากษัตริย์

 อันเน่ืองมาจาก    และโครงการอันเน่ืองมา    สนับสนุนโครงการอันเน่ือง    และน้อมน าปรัชญา

 พระราชด าริฯ    จากพระราชด าริฯ ตาม    มาจากพระราชด าริฯ    เศรษฐกิจพอเพียงมา

   นโยบายของรัฐบาล    ตามนโยบายของรัฐบาล    ปฏิบัติให้บังเกิดผลอัน

   เป็นประโยชน์แก่

   ประชาชนคนไทย และ

   เป็นไปตามนโยบาย

   ของรัฐบาล

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
        3.2 กลยุทธ์  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  อุดหนุนงบประมาณเป็น  - เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้  - อุดหนุนงบประมาณให้กับ 1,458,900     1,460,000     1,461,000     1,462,000     1,463,000      - อุดหนุนงบ  - เด็กนักเรียนได้บริโภค ส านักปลัดฯ

 ค่าอาหารกลางวันให้กับ    บริโภคอาหารท่ีถูกหลัก    โรงเรียนในเขตพื นท่ี    ประมาณค่า    อาหารท่ีถูกหลัก

 โรงเรียนในเขตพื นท่ีต าบล    โภชนาการ    จ านวน 3 แห่ง  คือ    อาหารกลางวัน    โภชนาการ

 หนองปากโลง  - เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี    1. ร.ร. บ้านหนองปากโลง    ให้กับโรงเรียน

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง    2. ร.ร. บ้านทุ่งหัวพรหม    จนครบ ทั ง 

   3. ร.ร. วัดทัพยายท้าว    3 แห่ง

2  อุดหนุนงบประมาณ  - เพ่ือสนับสนุนการจัดการ  - อุดหนุนงบประมาณให้กับ 60,000          60,000          60,000          60,000          60,000           - อุดหนุนงบ  - ส่งเสริมการศึกษาของ ส านักปลัดฯ

 สนับสนุนการจัดการศึกษา    ศึกษาของโรงเรียนในเขต    โรงเรียนในเขตพื นท่ี    ประมาณให้กับ    โรงเรียนในเขตพื นท่ี

 ให้โรงเรียนในเขตพื นท่ี    พื นท่ี    จ านวน 3 แห่ง คือ    โรงเรียนทั ง 3 แห่ง    ต าบลหนองปากโลง

   1. ร.ร. บ้านหนองปากโลง    ตามโครงการท่ีขอ

   2. ร.ร. บ้านทุ่งหัวพรหม    รับการสนับสนุน 

   3. ร.ร. วัดทัพยายท้าว    ปีละ 1 ครั ง
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
        3.1 กลยุทธ์  พัฒนาการศึกษาส่งเสริมระบบการศึกษาและสนับสนุนส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง

        แผนงานการศึกษา

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

3  ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  - สนับสนุนงบประมาณ 185,300       185,300       185,300       185,300       185,300        - ร้อยละ 100  - เด็กนักเรียนได้บริโภค ส านักปลัดฯ

 ในการบริหารสถานศึกษา    การสนับสนุนค่าอาหาร    เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด    เด็กนักเรียนได้    อาหารครบทุกคน และ

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    กลางวันให้กับศูนย์พัฒนา    หาอาหารกลางวันให้กับ    รับประทาน    ได้รับสารอาหารครบ

 บ้านหนองปากโลง เป็น    เด็กเล็กบ้าน    เด็กนักเรียนของศูนย์    อาหารกลางวัน    ถ้วน มีสุขภาพร่างกาย

 ค่าอาหารกลางวัน    หนองปากโลง    พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    ครบทุกคน    แข็งแรง

   หนองปากโลง

4  ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  - สนับสนุนงบประมาณ 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000        - ร้อยละ 100  - เด็กนักเรียนได้รับการ ส านักปลัดฯ

 ในการบริหารสถานศึกษา    การสนับสนุนค่าจัดการ    เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด    เด็กนักเรียนได้    พัฒนาในการเรียน

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    เรียนการสอน (รายหัว)    การเรียนการสอน (รายหัว)    รับการส่งเสริม    การสอนท่ีเหมาะสม

 บ้านหนองปากโลง เป็น    ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ให้มีการจัดการ    กับวัย

 ค่าจัดการเรียนการสอน    บ้านหนองปากโลง    บ้านหนองปากโลง    เรียนการสอนท่ี

 (รายหัว)       มีคุณภาพ

5  โครงการช่วยเหลือหรือ  - เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน  - ช่วยเหลือสนับสนุน  300,000       300,000       300,000       300,000       300,000        - ช่วยเหลือ  - ผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือ ส านักปลัดฯ

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ    ค่าใช้จ่ายในการจัดการ    ค่าใช้จ่ายในการจัดการ    สนับสนุน    หรือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ใน จัดการศึกษา    ศึกษาให้กับผู้ท่ีก าลังศึกษา    ศึกษาให้กับผู้ท่ีก าลังศึกษา    ปีละ 1 ครั ง    การศึกษา มีโอกาส

   ในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์    ในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์    ได้รับการศึกษา 
   ท่ีทางราชการก าหนด    ท่ีทางราชการก าหนด    อย่างเท่าเทียม

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

6  ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  - สนับสนุนงบประมาณ 41,000         41,000         41,000         41,000         41,000          - ร้อยละ 100  - เด็กนักเรียนได้รับการ ส านักปลัดฯ

 ในการบริหารสถานศึกษา    การสนับสนุนค่าจัดการ    เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด    เด็กนักเรียนได้    พัฒนาการศึกษาท่ี

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา    การศึกาให้กับศูนย์พัฒนา    รับการส่งเสริม    เหมาะสมกับวัย

 บ้านหนองปากโลง เป็น    เด็กเล็กบ้าน    เด็กเล็กบ้านหนองปากโลง    ให้มีการจัดการ

 ค่าการจัดการศึกษา    หนองปากโลง    เช่น ค่าหนังสือเรียน,    ศึกษาท่ีมีคุณภาพ

   ค่าอุปกรณ์การเรียน,

   ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,

   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   เป็นต้น

7  โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จัดกิจกรรม  - เด็กมีขวัญก าลังใจ ส านักปลัดฯ

 แห่งชาติ    ได้มีความสัมพันธ์ ความ    เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ    งานวันเด็ก    สร้างความสนุกสนาน 

   สามัคคีความสามารถ    เป็นประจ าทุกปี    ปีละ 1 ครั ง    สามัคคี

   ในการริเร่ิม กล้าแสดงออก  - เด็กเห็นความส าคัญ

   ทางด้านสร้างสรรค์    ของตนเอง
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงานการศึกษา

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  การจัดซื ออาหารเสริม(นม)  - เพ่ือจัดซื ออาหารเสริม(นม)  - จัดซื ออาหารเสริม (นม) ให้ 768,000       769,000       770,000       771,000       772,000        - ร้อยละ 100  - เด็กนักเรียนได้บริโภค
อาหาร

ส านักปลัดฯ

 (วัสดุงานบ้านงานครัว)    (นม) ให้กับโรงเรียน    เด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ    เด็กนักเรียนได้    อาหารเสริม (นม) มี

   ในพื นท่ีและศูนย์พัฒนา    ในพื นท่ีต าบลหนองปากโลง    รับอาหารเสริม    สุขภาพร่างกาย
   เด็กเล็กบ้านหนองปากโลง    และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา    (นม)    แข็งแรง

   เด็กเล็กบ้านหนองปากโลง

9  โครงการจัดตั งศูนย์การ  - เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้  - จัดตั งศูนย์การเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000          - มีแหล่งเรียนรู้  - ประชาชนมีสถานท่ี ส านักปลัดฯ

 เรียนรู้ชุมชนต าบล    ภายในต าบล  ให้    ชุมชนต าบลหนอง-    อย่างน้อย    อ่านหนังสือ และมี

 หนองปากโลง    ประชาชนมีแหล่งค้นคว้า    ปากโลง    จ านวน 1 แห่ง    แหล่งค้นคว้าข้อมูล

   มีท่ีอ่านหนังสือ

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
10  โครงการปรับปรุงศูนย์  - เพ่ือปรับปรุงภายในและ  - ด าเนินการปรับปรุง 0.00 760,000       500,000       500,000       0.00  - ศูนย่พัฒนาเด็ก  - ศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก ส านักปลัดฯ

 พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    ภายนอกอาคารศูนย์    ภายในและภายนอก    เล็กฯ มีความ    บ่านหนองปากโลง 

 หนองปากโลง    พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก    เหมาะสมและ    มีมาตรฐานมากข้ึน

   หนองปากโลง    เล็กบ้านหนองปากโลง    ด าเนินกิจกรรม

   ดังนี    ได่

   1. ต่อเติมท่ีประกอบ  - ร้อยละ 100 

      อาหารพร้อมสถานท่ี    เด็กนักเรียนมี

      รับประทานอาหาร    มีสุขภาพท่ีดี

      ของเด็กเล็ก จ านวน    แข็งแรง มีพัฒนา

      1 หลัง   การสมวัย
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
        3.1 กลยุทธ์  พัฒนาการศึกษาส่งเสริมระบบการศึกษาและสนับสนุนส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง

        แผนงางอุตสาหกรรมและการโยธา

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

   2. สร้างหลังคาคลุมสนาม

      เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก

      เล็กบ้านหนองปากโลง

      ขนาดกว้าง 6 เมตร     

      ยาว 8 เมตร จ านวน

      1 หลัง

   4. สร้างหลังคากันสาด

      และหลังคาทางเข้า

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      บ้านหนองปากโลง 

   5. ติดตั งหน้าต่างมุ้งลวด

      กันยุงและแมลง

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงางอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โครงการสัตว่ปลอดโรค  - เพ่ือด าเนินการฉัดวัคซีน  - ฉีดวัคซีนประชากรสุนัข 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - ร้อยละ 80  - เขตพ้ืนท่ี อบต. กองสาธารณสุขฯ

 คนปลอดภัย    ป่องกันและควบคุม    และแมว    ของสุนัขและ    หนองปากโลง (แก้ไข ครั งท่ี

 จากโรคพิษสุนัขบ่าฯ    โรคพิษสุนัขบ่า    แมวได้รับการฉีด    ปลอดจากโรคพิษ 1/2565)

   วัคซีน    สุนัขบ้า

2  โครงการส ารวจข้อมูล  - เพ่ือส ารวจและขึ นทะเบียน  - ส ารวจสุนัขและแมว 14,000         14,000         14,000         14,000         14,000          - ร้อยละ 80 ของ  - มีข้อมูลจ านวนสุนัข กองสาธารณสุขฯ

 จ านวนสัตว์และขึ น    จ านวนสุนัข และแมวใน    ปีละ 2 ครั ง    สุนัขและแมว    และแมวในเขตพื นท่ี

 ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ    เขตองค์การบริหารส่วน    ได้รับการส ารวจ    องค์การบริหารส่วน

 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย    ต าบลหนองปากโลง    และขึ นทะเบียน    ต าบลหนองปากโลง

 จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

 (เงินอุดหนุนท่ัวไป)

3  โครงการคุมก าเนิดสุนัข  - เพ่ือควบคุมจ านวนสัตว์  - เพ่ือท าหมันสุนัขและแมว 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          - ร้อยละ 10 ของ  - สามารถลดปริมาณ กองสาธารณสุขฯ

 และแมวอย่างถาวร    พาหะน าโรค       สุนัขและแมว    จ านวนสุนัขและแมว

 - เพ่ือลดอัตราการแพร่เชื อ    ได้รับการท าหมัน    ในพื นท่ี

   ของโรคพิษสุนับ้าสู่คน
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม  
        3.5 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุข

        แผนงานสาธารณสุข

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  โครงการป้องกันและ  - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - ร้อยละ 80  - ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

 ควบคุมโรคติดต่อ    ความเข้าใจ ในการป้องกัน    สร้างความรู้ความเข้าใจ    ประชาชนได้รับ    แข็งแรง

   และควบคุมโรคติดต่อ    ในการป้องกันและดูแล    ข่าวสาร ความรู้

 - เพ่ือลดอุบัติการณ์ของ    สุขภาพ    ในการป้องกัน

   การเกิดโรคติดต่อในพื นท่ี  - จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการ    และดูแลสุขภาพ

   ด าเนินการป้องกันและ  - ร้อยละ 80

   ควบคุมโรคติดต่อหรือ    สามารถป้องกัน

   โรคระบาดในพื นท่ี    และควบคุม

   โรคติดต่อหรือ

   โรคระบาดใน

   พื นท่ี

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5  การอุดหนุนงบปะมาณ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ  - อุดหนนุงบประมาณ 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        - สนับสนุน  - คณะกรรมการหมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

 ส าหรับการด าเนินงาน    ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน    การด าเนินงานให้    งบประมาณให้กับ    ทุกหมู่บ้านสามารถ

 โครงการตามแนวทาง    จัดท าโครงการตาม    คณะกรรมการหมู่บ้าน    คณะกรรมการ    ด าเนินโครงการบรรลุ

 พระราชด าริด้าน    แนวทางพระราชด าริ    หมู่ท่ี 1-10 หมู่บ้านละ    หมู่บ้าน ครบ    ตามวัตถุประสงค์

 สาธารณสุข หมู่ท่ี 1-10    ด้านสาธารณสุข    20,000.- บาท    ทุกหมู่บ้าน

6  โครงการอาสาสมัคร  - เพ่ือให้มีเจ้าหน้าท่ีอาสา  - จ่ายเป็นค่าตอบแทน 144,000       144,000       144,000       144,000       144,000        - มีอาสาสมัคร  - ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ กองสาธารณสุขฯ

 บริบาลท้องถ่ิน    สมัครบริบาลท้องถ่ิน    อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน    บริบาลท้องถ่ิน    พ่ึงพิงได้รับการดูแล

   ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ    จ านวน 2 คน    จากอาสาสมัครบริบาล

   พ่ึงพิง    ท้องถ่ิน
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงานสาธารณสุข

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  โครงการอบรมพัฒนา  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ  - เพ่ือจัดอบรม และศึกษา 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จ านวนผู้เข้าร่วม  - กลุ่มพัฒนาสตรีในต าบล ส านักปลัดฯ

 กลุ่มสตรีต าบล    อบรมพัฒนากลุ่มสตรี    ดูงานให้แก่กลุ่มพัฒนา    อบรม    หนองปากโลง ได้มี

 หนองปากโลง    พัฒนาสตรีได้มีความรู้ใน    สตรีในต าบลหนองปากโลง    ความรู้ความเข้าใจใน

   การพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือการพัฒนาครอบครัว    การพัฒนาท้องถ่ิน

   ความเป็นผู้น าในการ    แก่ประชาชนในพื นท่ี    มากขึ น

   ช่วยเหลือสังคม และ  - เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าแก่
   พัฒนาท้องถ่ิน    สตรีในชุมชน และพัฒนา

   สตรีในด้านต่างๆ 

   ฯลฯ

2  โครงการการพัฒนา  - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  - จัดกิจกรรมส าหรับ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จ านวนผู้เข้าร่วม  - มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ส านักปลัดฯ

  ศักยภาพของผู้สูงอายุ    ร่วมกิจกรรม สร้างความสุข    ผู้สูงอายุ    โครงการ 50 คน    อย่างมีความสุข

   และเห็นคุณค่าของตนเอง

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
        3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3  โครงการครอบครัวสัมพันธ์  - เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  - จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          - จัดกิจกรรม  - ก่อให้เกิดครอบครัว ส านักปลัดฯ

   ท่ีดีต่อกันภายใน    ความสัมพันธภาพ    ปีละ 1 ครั ง    อบอุ่น ลดปัญหาสังคม

   ครอบครัวให้มีความรัก    ภายในครอบครัว โดย    และลดพฤติกรรมท่ีไม่

   ความผูกพัน มีความ    เน้นท่ี พ่อ แม่ เด็ก และ    เหมาะสมต่อสังคม

   เข้าใจกัน อภัยให้กัน    ผู้สูงอายุ หรือบุคคลใน

   และช่วยเหลือเกื อกูลกัน    ครอบครัว

 - เพ่ือแนะน าบทบาท

   หน้าท่ีของครอบครัว

   ในการอบรมเลี ยงดูเด็ก

   ให้การดูแลผู้สูงอายุ และ

   การหาเลี ยงครอบครัว

   ของสมาชิกวัยแรงงาน
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ  - จัดกิจกรรมการพัฒนา 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        - จัดกิจกรรมส่งเสิรม  - ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัดฯ

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนา    สตรี และครอบครัว    สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ    ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการใน

   คุณภาพชีวิตในการด ารงชีพ  - จัดส ารวจ และท าฐาน    ผู้ด้อยโอกาส    ต าบลหนองปากโลงมี

   ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส    ข้อมูล ตรวจ คัดกรอง    ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ    ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น

   ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ให้มี    สุขภาพหรือบรรเทา    อย่างน้อยปีละ

   คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย    ความเดือดร้อนด้านอ่ืนๆ    1 ครั ง

   อารมณ์ สังคมและบรรเทา

   ภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ

 - เพ่ือทราบปัญหาความ  - สนับสนุนอุปกรณ์อ านวย  - ส ารวจและ

   ต้องการของผู้พิการ    ความสะดวกของผู้พิการ    ท าฐานข้อมูล 

   ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส    ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส     ตรวจ คัดกรอง

   ในการแก้ไขปัญหาความ    เช่น รถเข็น ไม้ค  า แขน     สุขภาพ หรือ

   เดือดร้อน    ขา เทียม เป็นต้น    สนับสนุนให้ความ

 - เพ่ือพบปะให้ก าลังใจ    ช่วยเหลือด้าน

    ตลอดจนส่งเสริม    อ่ืน ๆ ตามอ านาจ

   สุขภาพกายและสุขภาพใจ    หน้าท่ี 

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
        3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม

        แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการส่งเสริมการ  - เพ่ือสร้างความสามัคคี  - จัดกิจกรรมสนับสนุนให้มี 0.00 0.00 0.00 50,000         50,000          - จัดกิจกรรม  - ประชาชนในต าบล ส านักปลัดฯ

 เล่นกีฬา และการออก    ระหว่างประชาชนในต าบล    การจัดกิจกรรมเพ่ือ    ปีละ 1 ครั ง    หนองปากโลง เกิดความ

 ก าลังกาย    และการมีส่วนร่วมในการ    ส่งเสริมการเล่นกีฬา/    สามัคคี และมีส่วนร่วม

   ท ากิจกรรมกับ อบต.    การออกก าลังกาย กับเด็ก    ในการท ากิจกรรมกับ

   เยาวชน ประชาชน    อบต.
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
        3.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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  โครงการสร้างหลักประกัน  - เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับเบี ย  - จ่ายเบี ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 10,415,600   10,515,600   10,615,600   10,715,600   10,815,600    - จ่ายเบี ยยังชีพให้  - ผู้สูงอายุในต าบล ส านักปลัดฯ

 ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ    ยังชีพ ตามนโยบายของ    ในต าบลหนองปากโลง    กับผู้สูงอายุ    หนองปากโลง  มีความ

 (เงินอุดหนุนส าหรับ    รัฐบาล ให้สามารถด ารงชีพ    ได้รับการช่วยเหลือ    เดือนละ 1 ครั ง    เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

 สนับสนุนการสงเคราะห์    ได้อย่างปกติสุข    ต่อปี

 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ)

2  โครงการเสริมสร้าง  - เพ่ือให้ผู้พิการได้รับเบี ย  - จ่ายเบี ยยังชีพให้ผู้พิการ 2,554,000    2,654,000    2,754,000    2,854,000    2,954,000     - จ่ายเบี ยยังชีพให้  - คนพิการในต าบล ส านักปลัดฯ

 สวัสดิการทางสังคมให้แก่    ยังชีพ ตามนโยบายของ    ในต าบลหนองปากโลง    กับผู้พิการ    หนองปากโลง  มีความ

 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ    รัฐบาล ให้สามารถด ารงชีพ    ได้รับการช่วยเหลือ    เดือนละ 1 ครั ง    เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

 (เงินอุดหนุนส าหรับ    ได้อย่างปกติสุข    ต่อปี

 สนับสนุนสงเคราะห์เบี ย

 ความพิการ)

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
        3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม

        แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3  โครงการสนับสนุนการจัด  - เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ  - จ่ายเบี ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 90,000         90,000         90,000         90,000         90,000          - จ่ายเบี ยยังชีพให้  - ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล ส านักปลัดฯ

 สวัสดิการทางสังคมให้แก่    ยังชีพ ตามนโยบายของ    ในต าบลหนองปากโลง    กับผู้ป่วยเอดส์    หนองปากโลง  มีความ

 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    รัฐบาล ให้สามารถด ารงชีพ    ได้รับการช่วยเหลือ    เดือนละ 1 ครั ง    เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

 (เงินอุดหนุนส าหรับ    ได้อย่างปกติสุข    ต่อปี

 สนับสนุนการสงเคราะห์

 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงานงบกลาง

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  การช่วยเหลือและบรรเทา  - เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทา  - ช่วยเหลือบรรเทาความ 800,000       800,000       800,000       800,000       800,000        - สามารถช่วยเหลือ  - ประชาชนผู้ประสบภัย ส านักปลัดฯ

 ความเดือดร้อนของ    ความเดือนร้อนของ    เดือดร้อนให้กับผู้ประสบ    และบรรเทาความ    สามารถช่วยเหลือตนเอง

 ประชาชน    ประชาชนอันเป็นส่วนรวม    ภัยเบื องต้นได้    เดือดร้อนของ    ในเบื องต้นได้ และ

 (ส ารองจ่าย)    และช่วยเหลือผู้ประสบภัย    ประชาชนใน    สามารถด ารงชีวิตอยู่

   หรือภัยธรรมชาติ หรือ    เบื องต้นได้    ได้อย่างปกติ
   กรณีอ่ืน ๆ อันเป็นแก้ไข  - สามารถช่วยเหลือ

   หรือบรรเทาความ    ประชาชนในด่าน

   เดือดร้อนเฉพาะหน้า     สาธารณภัย และการ

 - เพ่ือให่ความช่วยเหลือ    ป่องกัน ควบคุมโรค

   ประชาชนด่านการป่องกัน    ติดต่อได่

   และควบคุมโรคติดต่อ

     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม
        3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม

        แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
5  สนับสนุนกองทุน  - เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพ  - สมทบงบประมาณเข้า        250,000        250,000        250,000        250,000        250,000  - จ่ายเงินสมทบเข้า  - ประชาชนมีหลักประกัน กองสาธารณสุขฯ

 หลักประกันสุขภาพ    ให้ประชาชนทุกคนในพื นท่ี    กองทุนหลักประกันสุขภาพ    กองทุนหลักประกัน    สุขภาพ สามารถเข้าถึง

 ระดับท้องถ่ิน  - เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่และ    อบต.หนองปากโลง ไม่    สุขภาพ อบต.    การบริการสาธารณสุข
   เด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม    น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ    หนองปากโลง    ในด้านการสร้างเสริม
   ผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง    งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    ไม่น้อยกว่า    สุขภาพ การป้องกันโรค 

   และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ    จาก สปสช.แห่งชาติ    ร้อยละ 50    การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
   เส่ียงสามารถเข้าถึงบริการ    การรักษาพยาบาล
   สาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง    ระดับปฐมภูมิเชิงรุกได้
   ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ    อย่างท่ัวถึง ท าให้
   การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู    ประชาชนมีคุณภาพ
   สมรรถภาพ และการรักษา    ชีวิตท่ีดีขึ น
   พยาบาลระดับปฐมภูมิ

   เชิงรุก ตามประกาศ

   คณะกรรมการหลักประกัน

   สุขภาพแห่งชาติ
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     3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

        แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
                                                                หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs    เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย
                                                                เป้าหมายท่ี 11  ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและย่ังยืน
                                                                เป้าหมายท่ี 16  ส่งเสริมความสงบสุข และครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถานบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉิริยะ  ท่ีมีอัตลักษณ์เป็นท่ีรู้จักท้ังด้านการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  เขตการลงทุน  การศึกษาและประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก  รวมถึงการท่องเท่ียว

                                 เชิงอาหารและวัฒนธรรม  รองรับสังคมผู้สูงอายุ

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ  มีความสามารถในการหารายได้  ลดรายจ่าย  ลดปัญหาครัวเรือนและส่ิงแวดล้อม  สร้างความเสมอภาค  และความเท่าเทียม  โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางปฏิบัติ

                                 ภายใต้ระบบบริหารสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ  และการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวทางพัฒนา

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านสังคม

    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการส่งเสริมสนับสนุน  - เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  - จัดประชุมหรือจัดกิจกรรม 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนในหมู่บ้าน ส านักปลัดฯ

 การจัดท าแผนพัฒนา    กิจกรรมการจัดประชุม    ระดับหมู่บ้านในการจัดท า    โครงการ    มีส่วนร่วมในการร่วมคิด 

 หมู่บ้าน    การพัฒนาผู้น าหมู่บ้าน    แผนพัฒนาหมู่บ้าน    ไม่น้อยกว่า    ร่วมแก้ไขปัญหาของ

 - เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กร  - มีข้อมูลปัญหา ความ    ร้อยละ 60 ของ    หมู่บ้าน หรือต าบล 

   หมู่บ้าน และสนับสนุน    ต้องการของประชาชน    ผู้อาศัยในหมู่บ้าน    และมีโครงการ กิจกรรม

   การขับเคล่ือนแผนพัฒนา    ในระดับหมู่บ้าน เพ่ือน า    ท่ีเกินศักยภาพของ

   แบบบูรณาการ    โครงการ กิจกรรมท่ีเกิน    หมู่บ้าน เสนอบรรจุใน

   ศักยภาพของหมู่บ้าน    แผนพัฒนาท้องถ่ิน

   เสนอบรรจุในแผนพัฒนา

   ท้องถ่ิน

     4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
        4.1 กลยุทธ์  พัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

        4.3 กลยุทธ์  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

        4.4 กลยุทธ์  การป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

        4.6 กลยุทธ์  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2  โครงการประชุมประชาคม  - เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการ  - คณะกรรมการพัฒนา 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

 เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา    พัฒนาท้องถ่ิน ร่วมกับ    ท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีท่ี    โครงการ    ในการร่วมคิด ร่วมท า 

 ท้องถ่ิน ขององค์การ    ประชาคมท้องถ่ิน ก าหนด    เก่ียวข้อง ประชาชนท่ัวไป    ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง    ร่วมแก้ไขปัญหาของ

 บริหารส่วนต าบล    แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน    รวมถึงสัดส่วนประชาคม    ของรูปแบบ    หมู่บ้านหรือต าบล 

 หนองปากโลง    และแจ้งแนวทางการพัฒนา    ท้องถ่ิน    การประชาคม    รวมทั งมีแผนพัฒนา

   ท้องถ่ินให้ประชาชนรับทราบ  - สามารถน าข้อมูลจาก    ท้องถ่ิน    ท้องถ่ิน

   ถึงประเด็นการพัฒนา    ประชาคมมาจัดท าร่าง  - มีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี

 - เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน    แผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือ    น าไปสู่การปฏิบัติได้

   ให้ประชาชนให้มีส่วนร่วม    แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี    อย่างมีประสิทธิภาพ

   ในการบริหารงานของ    เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง    เป็นกรอบในการจัดท า

   องค์การบริหารส่วนต าบล    งบประมาณรายจ่าย

   หนองปากโลง เสนอปัญหา    ต่างๆ 

   ความต้องการทีเดือดร้อน
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     4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

3  โครงการ อบต.  - เพ่ือพบปะปประชาชนใน  - จัดกิจกรรม อบต. 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนท่ีเข้าร่วม ส านักปลัดฯ

 พบประชาชน    ต าบลหนองปากโลง และ    พบประชาชน พร้อมให้    โครงการ    โครงการได้รับความ

   ให้บริการ การช าระภาษี    บริการด้านต่าง ๆ    จ านวน 100 คน    สะดวกในการให้บริการ

   ตัดผม ท าหม่ันสุนัข แมว    ขององค์การบริหาร

   ส่งเสริมการเกษตร และให้    ส่วนต าบลหนองปากโลง
   บริการด้านอ่ืน ๆ    ท่ีจัดให้บริการกับประชาชน
 - เพ่ือรับทราบปัญหา ความ  - ทราบปัญหาความต้องการ
   ต้องการของประชาชน    ของประชาชนท่ีเดือดร้อน

4  โครงการเสริมสร้างความรู้  - เพ่ือสร้างความรู้ความ  - จัดกิจกรรมให้ความรู้ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ

 เก่ียวกับประชาธิปไตยและ    เข้าใจให้กับประชาชน    ความเข้าใจกับประชาชน    โครงการ    ความเข้าใจเก่ียวกับ

 การมีส่วนร่วมของ    เก่ียวกับการปกครอง    เก่ียวกับการปกครอง    การปกครองใน

 ประชาชน    ในระบอบประชาธิปไตย    ในระบอบประชาธิปไตย    ระบอบประชาธิปไตย

 - เพ่ือสร้างความรู้ความ    และการมีส่วนร่วมของ    และการมีส่วนร่วม
   เข้าใจให้กับประชาชน    ประชาชน    ของประชาชน

   เก่ียวกับการมีส่วนร่วม

   ของประชาชน

     4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5  โครงการแก้ไขปัญหาด้าน  - เพ่ือป้องกันปัญหาด้าน  - อบรมให้ความรู้เด็กและ 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          - จ านวนกิจกรรม  - เด็กและเยาวชนมีความ ส านักปลัดฯ

 อาชญากรรม    อาชญากรรม โรคเอดส์    เยาวชน ประชาชนท่ัวไป    อย่างน้อย 1    เข้าใจ และสามารถเป็น

   การละเมิดสิทธิเด็กและ    ในต าบลหนองปากโลง   กิจกรรม    ส่ือกลางในการให้ข้อมูล

   สตรี การพนัน การขยาย  - รณรณงค์ประชาสัมพันธ์    เบาะแสต่าง ๆ

   ตัวของธุรกิจบริการ    ผ่านส่ือต่าง ๆ ให้  - สามารถลดปัญหาด้าน

   ประชาชนรับทราบ    อาชญากรรม โรคเอดส์

   เก่ียวกับกฎหมาย และ    การละเมิดสิทธิเด็กและ

   ความรู้ในด้านท่ีเก่ียวข้อง    สตรี การพนัน การขยาย

   ตัวของธุรกิจบริการ
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     4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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  โครงการป้องกันและแก้ไข  - เพ่ือให้ประชาชนและ  - จัดกิจกรรมเก่ียวกับการ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จ านวนผู้เข้าร่วม  - เยาวชนหรือประชาชน ส านักปลัดฯ

 ปัญหายาเสพติด    นักเรียนรู้จักพิษภัยของ    ป้องกันแก้ไขปัญหา    โครงการ    มีจิตส านึกในการมี

   ยาเสพติด หลีกเล่ียง    ยาเสพติด เช่น    50 คน    ส่วนร่วมการป้องกันและ

   ยาเสพติด และลดการ    - จัดค่ายศิลปะ    แก้ไขปัญหายาเสพติด
   แพร่ระบาดของ    - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด    รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด

   ยาเสพติดในพื นท่ี    เป็นต้น    และตระหนักถึงโทษท่ี

   กฎหมายก าหนดไว้

7  โครงการส่งเสริมและ  - เพ่ือให้สถาบันของชาติ  - จัดกิจกรรมต่างๆ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัดฯ

 สนับสนุนการสร้างความ    เป็นศูนย์รวมแห่งความ    เก่ียวกับการปกป้อง    โครงการ    กิจกรรมต่าง ๆ สร้าง

 ปรองดองและสมานฉันท์    เป็นชาติและความสามัคคี    สถาบันส าคัญของชาติ    100 คน    ความสามัคคีของคน

   ของคนในชาติ  - จัดกิจกรรมต่างๆ    ในชาติ

 - เพ่ือสร้างความปรองดอง    เก่ียวกับการสร้างความ

   สมานฉันท์ให้กับบุคคล    ปรองดองสมานฉันท์

   ท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีรัฐ

.

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการจัดหาและติดตั ง  - เพ่ือลดความเส่ียงการ  - ติดตั งกล้องวงจรปิด  CCTV 580,000       580,000       580,000       580,000       580,000        - จ านวนจุดท่ีติดตั ง  - ปัญหายาเสพติดลด ส านักปลัดฯ

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด    เกิดคดี และแหล่งม่ัวสุม    บริเวณจุดเส่ียงภายใน    กล้องโทรทัศน์     น้อยลงและประชาชน

 CCTV ภายในต าบล    ต่าง ๆ    ต าบลหนองปากโลง    วงจรปิด CCTV    มีความปลอดภัยในชีวิต

 หนองปากโลง  - เพ่ือป้องกันและแก้ไข    อย่างน้อยปีละ    และทรัพย์สิน

   ปัญหายาเสพติด และ   1 จุด

   ลดการแพร่ระบาดของ

   ยาเสพติด ปัญหาสังคม

   ต่าง ๆ เช่น ปัญหา

   อาชญากรรม ปัญหาล่วง 

   ละเมิดทางเพศ ฯลฯ
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 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
        4.2 กลยุทธ์  การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        4.5 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสุนนเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

2  โครงการตามมาตรการ  - เพ่ือสร้างความปลอดภัย  - ตั งจุดบริการประชาชน 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          - จ านวนกิจกรรม  - อุบัติเหตุลดน้อยลง ส านักปลัดฯ

 และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ    ในการใช้รถใช้ถนน การ    ต าบลหนองปากโลง    ท่ีด าเนินการ    ประชาชนมีความระมัด

 ทางถนน    ตั งจุดบริการประชาชน    ในช่วงเทศกาลปีใหม่,    อย่างน้อย 2    ระวังในการใช้รถใช้ถนน

   ต าบลหนองปากโลง    เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น    กิจกรรม    มากขึ น

   ในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์

   เช่น เทศกาลสงกรานต์  - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น  - ติดตั งกระจกโค้ง

 - เพ่ือลดอุบัติทางถนน  - ติดตั งเสาลายพร้อมเป้า

    สะท้อนแสง บริเวณทางโค้ง

 - ติดตั งสัญณาณไฟจราจร

   บริเวณแยกจุดเส่ียง

 - ป้ายบอกทาง ป้ายจราจร

   ป้ายเตือนต่าง ๆ ป้ายซอย

   เป็นต้น

     4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

3  โครงการฝึกอบรมหรือ  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝึกอบรม/ทบทวน 200,000       200,000       100,000       100,000       100,000        - จ านวนผู้เข้าร่วม  - อาสาสมัครป้องกันภัย ส านักปลัดฯ

 ฝึกทบทวนอาสาสมัคร    อาสาสมัครป้องกันภัย    อปพร. ของต าบล     โครงการ    ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    หนองปากโลง    จ านวน 30 คน    ของต าบลหนองปากโลง 

 (อปพร.) ของต าบล    ของต าบลหนองปากโลง    มีทักษะในการช่วยเหลือ

 หนองปากโลง    ให้สามารถเข้าช่วยเหลือ    และปฏิบัติงานได้อย่าง

   ประชาชนในพื นท่ีได้ใน    มีประสิทธิภาพ 

   เบื องต้น

4  โครงการฝึกซ้อมการ  - เพ่ือให้บุคลากรของ อปท.  - จัดฝึกซ้อมการป้องกัน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ส านักปลัดฯ

 ป้องกันอัคคีภัย    หรือประชาชนท่ัวไปได้รับ    อัคคีภัย    โครงการ    การป้องกันอัคคีภัย 

   ความรู้ และสามารถรับมือ    50 คน    มีความรู้ความเข้าใจ

   กับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น    ในการเผชิญเหตุ  

   ทั งในองค์กร และหมู่บ้าน    ในองค์กร ชุมชน

 - เพ่ือเป็นการเตรียมความ    เบื องต้นและปลอดภัย

   พร้อมในการป้องกันภัย

   และลดความสูญเสีย
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 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

5  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ  - เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัดฯ
 การจิตอาสาภัยพิบัติ  การเตรียมความพร้อม และ    มีความพร้อม ความรู้    โครงการ    สามารถช่วยเหลือหรือ
 ประจ าองค์การบริหาร  การสร้างภูมิคุ้มกัน โดย    สามารถช่วยเหลือการ    จ านวน 50 คน    บรรเทาความเดือดร้อน
 ส่วนต าบลหนองปากโลง  พัฒนาภูมิความรู้ และ    ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน    ให้กับประชาชนท่ี

 เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ    ในการป้องกันและบรรเทา    ประสบภัยพิบัติ

 ชุมชนในการเฝ้าระวังและ    สาธารณภัย 
 รับมือกับสาธารณภัย, ผู้เข้ารับ

 การฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือ

 การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน

 ในการป้องกันและบรรเทา

 สาธารณภัย ภายใต้กอง

 อ านวยการป้องกันและ

 บรรเทาสาธารณภัยแห่งพื นท่ี

 โดยมีผู้อ านวยการท้องถ่ิน

 เป็นผู้ควบคุมและส่ังการ

     4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
                                                                หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs    เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติมโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุมและย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน
                                                                เป้าหมายท่ี 11  ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและย่ังยืน

 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉิริยะ  ท่ีมีอัตลักษณ์เป็นท่ีรู้จักท้ังด้านการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  เขตการลงทุน  การศึกษาและประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก  รวมถึงการท่องเท่ียว

                                 เชิงอาหารและวัฒนธรรม  รองรับสังคมผู้สูงอายุ

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ  มีความสามารถในการหารายได้  ลดรายจ่าย  ลดปัญหาครัวเรือนและส่ิงแวดล้อม  สร้างความเสมอภาค  และความเท่าเทียม  โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางปฏิบัติ

                                 ภายใต้ระบบบริหารสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ  และการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวทางพัฒนา

 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการจัดกิจกรรมวัน  - เพ่ือจัดกิจกรรมรดน  าขอพร  - จัดกิจกรรมรดน  าขอพร 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          - มีผู้สูงอายุเข้าร่วม  - ผู้สูงอายุมีขวัญและ ส านักปลัดฯ

 ผู้สูงอายุ    ผู้สูงอายุ สร้างขวัญและ    ผู้สูงอายุในต าบล    กิจกรรม 100 คน    ก าลังใจ เด็ก เยาวชน

   ก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ    หนองปากโลง    ประชาชน ให้ความ

   เห็นความส าคัญของ    ส าคัญกับผู้สูงอายุ

   ตนเอง    มากขึ น

   

     5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
        5.2 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

        แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการส่งเสริมและ  - เพ่ือเป็นการเฉลิม  - จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        - จัดกิจกรรมงาน  - ประชาชนในท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ

 สนับสนุนการจัดกิจกรรม    พระเกียรติ และน้อมร าลึก    ต่าง ๆ เช่น วันพ่อ 5    รัฐพิธีต่าง ๆ    ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี

 วันส าคัญทางรัฐพิธี    แสดงถึงความจงรักภักดี    ธันวาคม วันแม่ 12    อย่างน้อย    ต่างๆเป็นการแสดงถึง

   ต่อสถาบันชาติ ศาสนา    สิงหาคม วันปิยมหาราช    2  กิจกรรม    ความจงรักภักดี

   พระมหากษัตริย์    23 ตุลาคม ฯลฯ

2  โครงการจัดกิจกรรม  - เพ่ือจัดอบรมเผยแพร่  - จัดกิจกรรมด้านศาสนา 10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          - จ านวนผู้เข้าร่วม  - เด็ก เยาวชน ประชาชน ส านักปลัดฯ

 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม    ความรู้ การสืบสาน    วัฒนธรรม โดยให้เด็ก    โครงการ    ท่ัวไป ได้รับความรู้ 

   วัฒนธรรมอันดีให้แก่    เยาวชน ประชาชนท่ัวไป    กิจกรรมด้านศาสนา

   เด็ก เยาวชน ประชาชน    เข้าร่วม จ านวน 50 คน    วัฒนธรรมได้รับการ

   ท่ัวไป ฯลฯ    สืบสานต่อไป
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     5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
        5.1 กลยุทธ์  ส่งเสริม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี

        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

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

3  โครงการสัมมนาภูมิปัญญา  - เพ่ือจัดตั งกลุ่ม คลังสมอง  - จัดกิจกรรมสัมมนา 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000          - สามารถค้นหา  - เกิดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ

  ท้องถ่ิน    และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน    ปราชญ์ชาวบ้าน     ขึ นใหม่ เพ่ือเป็นคลังสมอง

   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน    เพ่ิมขึ น    ให้กับท้องถ่ิน และอนุรักษ์

   อย่างน้อย 1 คน    ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   ให้คงอยู่

4  โครงการส่งเสริมและ  - เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญ  - จัดกิจกรรมวันส าคัญ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - จัดกิจกรรม  - ประชาชนในพื นท่ีร่วม ส านักปลัดฯ

 สนับสนุนการจัดกิจกรรม    ทางศาสนาและให้    ทางศาสนา เช่น    อย่างน้อย    กิจกรรมวันส าคัญทาง

 วันส าคัญทางศาสนา    ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม    วันมาฆบูชา,    2 กิจกรรม    ศาสนา

   กิจกรรม    วันเข้าพรรษา,

   วันออกพรรษา ฯลฯ

     5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5  โครงการสืบสานประเพณี  - เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสาน  - จัดกิจกรรมสืบสาน 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - ประเพณี  - ประชาชนในพื นท่ีได้ร่วม ส านักปลัดฯ

  ลอยกระทง    ประเพณีลอยกระทงและ    ประเพณีลอยกระทง    ลอยกระทงได้    กิจกรรม การสืบสาน

   ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม    รับการอนุรักษ์    ประเพณีลอยทง เป็น

   เป็นการอนุรักษ์ประเพณี    ให้คงอยู่สืบไป    การอนุรักษ์ประเพณี

   ลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป    ให้คงอยู่ต่อไป

6  โครงการอนุรักษ์ประเพณี  - เพ่ือจัดกิจกรรมประเพณี  - จัดกิจกรรมประเพณี 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - ประเพณี  - ประชาชนในพื นท่ีได้ร่วม ส านักปลัดฯ

 สงกรานต์    สงกรานต์ และให้    สงกรานต์    สงกรานต์ได้    กิจกรรม การสืบสาน

   ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม    รับการอนุรักษ์    ประเพณีสงกรานต์ 

   เป็นการอนุรักษ์ประเพณี    ให้คงอยู่สืบไป    เป็นการอนุรักษ์

   สงกรานต์ ให้คงอยู่ต่อไป    ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
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     5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน
                                                                หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า
                                                                หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs    เป้าหมายท่ี 6  สร้างหลักประกันเร่ืองน  าและสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างย่ังยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน
                                                                เป้าหมายท่ี 7  สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซื อหาได้ เช่ือถือได้ และย่ังยืน
                                                                เป้าหมายท่ี 11  ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและย่ังยืน
                                                                เป้าหมายท่ี 12  สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน
                                                                เป้าหมายท่ี 13  ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบท่ีเกิดขึ น

 จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉิริยะ  ท่ีมีอัตลักษณ์เป็นท่ีรู้จักท้ังด้านการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  เขตการลงทุน  การศึกษาและประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก  รวมถึงการท่องเท่ียว

                                 เชิงอาหารและวัฒนธรรม  รองรับสังคมผู้สูงอายุ

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ ให้เป็นระบบขนส่งและเคล่ือนท่ีอัจฉริยะ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ  มีความสามารถในการหารายได้  ลดรายจ่าย  ลดปัญหาครัวเรือนและส่ิงแวดล้อม  สร้างความเสมอภาค  และความเท่าเทียม  โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางปฏิบัติ

                                 ภายใต้ระบบบริหารสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ  และการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวทางพัฒนา

 ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการท้องถ่ินไทย  - เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุง  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          - จัดกิจกรรม  - ต าบลหนองปากโลงมี ส านักปลัดฯ

 รวมใจภักด์ิ รักษ์พื นท่ี    แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟู    ให้ประชาชนช่วยกันสร้าง    ปีละ 1 ครั ง    พื นท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ น

 สีเขียว    ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร    พื นท่ีสีเขียวในต าบล

   ธรรมชาติ ปรับปรุง    หนองปากโลง

   ทัศนียภาพ และลดภาวะ

   โลกร้อน

     6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
        6.1 กลยุทธ์  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ

        แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

2  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพ่ือให้บริเวณสองข้างทาง  - จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000        - ประชาชน  - มีความเป็นระเบียบ กองสาธารณสุขฯ

  รักษ์ส่ิงแวดล้อม    ปราศจากวัชพืชขึ น    (ตัดหญ้าไหล่ทาง ถนน    ปลอดภัยจาก    เรียบร้อย ปราศจาก

   ปกคลุมในระดับสูง    สองข้างถนนในต าบล    การสัญจร    ส่ิงปกคลุมบดบัง

 - เพ่ือให้ประชาชนสัญจร    หนองปากโลง)    ทัศนวิสัยในการสัญจร

   ไปมาด้วยความปลอดภัย

3  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพ่ือปรับปรุง เพ่ิมไม้เขียว  - จ้างเหมา หรือจัดซื อต้นไม้ 0.00 200,000       0.00 0.00 0.00  - มีต้นไม้เพ่ิมขึ น  - ต าบลหนองปากโลง กองสาธารณสุขฯ

 เพ่ิมไม้เขียว ลดภาวะ    ลดภาวะโลกร้อนในต าบล    เพ่ือปลูกภายในพื นท่ีต าบล    ร่มร่ืน ลด ภาวะโลก

 โลกร้อน    หนองปากโลง    หนองปากโลง    ร้อน
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     6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
        6.1 กลยุทธ์  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ

        แผนงานการเกษตร

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  ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ  - เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ  - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1,300,000    1,300,000    1,300,000    1,300,000    1,300,000     - การจัดเก็บขยะ  - ต าบลหนอปงากโลง กองสาธารณสุขฯ

   ก าจัดขยะมูลฝอย    ส่งขยะมูลฝอยไปก าจัด    มูลฝอยครบ    สะอาด (แก้ไข ครั งท่ี

 - เพ่ือให้หมู่บ้านมีความ    ยังสถานท่ีรับก าจัดขยะ    ทุกหมู่บ้าน 1/2565)

   สะอาด และน่าอยู่    มูลฝอย

2  โครงการจัดท าป้าย  - เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 20,000         20,000         20,000         20,000         20,000          - มีป้าย  - ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุขฯ

 ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ    สร้างความรู้ความเข้าใจ    สร้างความรู้ ความเข้าใจ    ประชาสัมพันธ์    ความเข้าใจเก่ียวกับ

 งานอนามัยและส่ิงแวด-    เก่ียวกับงานอนามัยและ    งานอนามัยและ

 ล้อม    ส่ิงแวดล้อมให้ประชาชน    ส่ิงแวดล้อม

   ทราบ

3  โครงการปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะ  - จ้างเหมาปรับปรุงสวน 500,000       0.00 0.00 500,000       0.00  - สวนสาธารณะ  - มีสวนสาธารณะท่ี กองสาธารณสุขฯ

 สวนสาธารณะ    ให้มีพื นท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ น    สาธารณะภายในต าบล    มีความสวยงาม    เหมาะแก่การพักผ่อน

 - เพ่ือให้มีพื นท่ีพักผ่อน    หนองปากโลง    ร่มร่ืน    หย่อนใจ

   หย่อนใจท่ีสวย น่ามอง

     6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
        6.1 กลยุทธ์  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ

        6.2 กลยุทธ์  การดูแลรักษาพัฒนาท่ีสาธารณะ

        แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

4  โครงการเฝ้าระวัง  - เพ่ือรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน  - จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการ 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          - มีการรณรงค์  - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กองสาธารณสุขฯ

 ส่ิงแวดล้อม เมืองสวย    มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ    ด าเนินกิจกรรม    เก็บขยะ คัด    ในการรณรงค์เก็บขยะ

 ถนนสะอาด    ขยะสองข้างทาง  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการ    แยกขยะ เพ่ือลด    และมีความรู้ในการ

 - เพ่ือสร้างเสริมความรู้    จัดกิจกรรม    ปริมาณขยะ    คัดแยกขยะ ลดปริมาณ

   ในการคัดแยกขยะ  - ค่าวิทยากรในการอบรม    ขยะ

   ในการคัดแยกขยะ 

   ลดปริมาณขยะ

5  โครงการเพ่ิมถัง  - เพ่ือให้ประชาชนมีถัง  - จัดซื อถังรองรับขยะ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - มีถังรองรับขยะ  - ประชาชนมีถังรองรับ กองสาธารณสุขฯ

 เพ่ือรองรับขยะชุมชน    รองรับขยะมูลฝอยท่ี    เพ่ือตั งทดแทนถังท่ีช ารุด    เพียงพอต่อ    ขยะมูลฝอย

 (วัสดุงานบ้านงานครัว)    เพียงพอ    หรือครัวเรือน หรือ    ความต้องการ

   ผู้ประกอบการรายใหม่

 - จัดซื อถังแยกประเภทขยะ

   พร้อมโครงเหล็ก ส าหรับ

   ใส่ถัง
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     6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

        แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02/2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง, ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค
                                                                  หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน
 ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายท่ี 6  สร้างหลักประกันเร่ืองน  าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างย่ังยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน
                                                                เป้าหมายท่ี 9  โครงสร้างพื นฐานท่ีมีความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 สร้างความแข็งแกร่งระดับพื นท่ีให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ ให้เป็นระบบขนส่งและเคล่ือนท่ีอัจฉริยะ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริการสาธารณะ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

1  โครงการก่อสร้างก าแพง  - เพ่ือป้องกันการน  า  - ก่อสร้างก าแพงกันดิน 36,000,000   36,000,000   36,000,000   36,000,000   36,000,000    - จ านวนระยะทาง  - ดินบริเวณถนนสายเลียบ กองช่าง

 กันดิน ถนนสายเลียบคลอง    กัดเซาะดิน    ถนนสายเลียบคลองรางจิก    ในการก่อสร้าง    คลองรางจิกฝ่ังขวาและ ประสานแผน

 รางจิกฝ่ังขวาและฝ่ังซ้าย  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล    ฝ่ังขวาและฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 2    ฝ่ังซ้าย ไม่เกิดการทรุดตัว อบจ.

 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองปากโลง    หนองปากโลง และต าบล    ความสูง 3 เมตร ความยาว    หรือพังทลาย จากน  ากัดเซาะ

 เช่ือมต่อต าบลโพรงมะเด่ือ    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    รวม  1,600 เมตร  - ประชาชนในต าบล

 อ าเภอเมืองนครปฐม    การคมนาคม สะดวก     N(m.) 1529417    หนองปากโลง และต าบล

 จังหวัดนครปฐม    ปลอดภัย             608078    ใกล้เคียงได้รับความ

     E(m.) 1530107    สะดวก และปลอดภัยใน

            609373    การใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื นฐาน  และบริการสาธารณะ 
        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน  า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้
        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน  า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้
        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์

        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  โครงการก่อสร้างถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,320,000    1,320,000    1,320,000    1,320,000    1,320,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ค.ส.ล. ซอยวัดป่าปฐมชัย    หนองปากโลง และต าบล    เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง     ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองปากโลง    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    6 เมตร ยาว 550 เมตร    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 เช่ือมต่อต าบลโพรงมะเด่ือ    การคมนาคม สะดวก    หนา 0.05 เมตร พื นท่ี    ความสะดวก และ

   ปลอดภัย    ผิวจราจรไม่น้อยกว่า    ปลอดภัยในการ

   3,300 ตารางเมตร    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

    N(m.) 1529417

            608078

    E(m.) 1530107

            609373
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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

3  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 2,600,000    2,600,000    2,600,000    2,600,000    2,600,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    หนองปากโลง และต าบล    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต     ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 คอนกรีตสายโรงเรียน    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 บ้านหนองปากโลง หมู่ท่ี 3    การคมนาคม สะดวก    1,220 เมตร    ความสะดวก และ

 ถึงห้าแยก หมู่ท่ี 7 เช่ือม    ปลอดภัย     N(m.) 1529564    ปลอดภัยในการใช้

 ต่อต าบลวังตะกู             610290    ถนนท่ีได้มาตรฐาน

    E(m.) 1529929

            610520

     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
4  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 4,800,000    4,800,000    4,800,000    4,800,000    4,800,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนมีความ กองช่าง

 ค.ส.ล. เร่ิมจากบริเวณ    หนองปากโลง และต าบล    กว้าง  6  เมตร      ในการก่อสร้าง    พึงพอใจในการรับ ประสานแผน

 ห้าแยกประสานฟาร์มถึง    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    ยาว  580  เมตร    ความสะดวกและความ อบจ.

 ซอยข้างมหาวิทยาลัย    การคมนาคม สะดวก    หนา  0.15  เมตร พื นท่ี    ปลอดภัยในการ

 ราชภัฏนครปฐม หมู่ท่ี 7    ปลอดภัย    ผิวจราจรไม่น้อยกว่า    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 ต าบลหนองปากโลง  - เพ่ือป้องกันปัญหาน  าท่วม    3,480  ตารางเมตร  - ท าให้ไม่เกิดน  าท่วมขัง

 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 2    ขังในพื นท่ี    พร้อมปรับปรุงท่อระบายน  า    ในพื นท่ี

 ต าบลวังตะกู อ าเภอเมือง    ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60 เมตร

 นครปฐม จังหวัดนครปฐม    พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

   ระยะทาง  580  เมตร

    N(m.) 1530505

            610561

    E(m.) 1530199

            611050

203

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



204

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

5  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 3,900,000    3,900,000    3,900,000    3,900,000    3,900,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    หนองปากโลง และต าบล    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต     ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 คอนกรีตสายทัพยายท้าว    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 ถึงบ้านฝ่ังคลอง เช่ือมต่อ    การคมนาคม สะดวก    950 เมตร    ความสะดวก และ

 ต าบลทัพหลวง อ าเภอ    ปลอดภัย     N(m.) 1534332    ปลอดภัยในการใช้

 เมืองนครปฐม             606267    ถนนท่ีได้มาตรฐาน

    E(m.) 1534875

            605886

6  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - จ้างเหมาปรับปรุงถนน 21,500,000   21,500,000   21,500,000   21,500,000   21,500,000    - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    หนองปากโลง และต าบล    ลาดยางแอสฟัลท์ติก    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 คอนกรีต สายหมู่ท่ี 3    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    คอนกรีต ขนาดพื นท่ี    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 ต าบลหนองปากโลง    การคมนาคม สะดวก    ไม่น้อยกว่า 40,290 ตร.ม.    ความสะดวก และ

 เช่ือมต่อต าบลโพรงมะเด่ือ    ปลอดภัย    พร้อมตีเส้นจราจร    ปลอดภัยในการ

 อ าเภอเมืองนครปฐม     N(m.) 1529789    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 จังหวัดนครปฐม             609863

    E(m.) 1528394

            609126

     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  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - จ้างเหมาปรับปรุงถนน 5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต    หนองปากโลง และต าบล    ลาดยางแอสฟัลท์ติก    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 สายบ้านทุ่งหัวพรหม    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    คอนกรีต ขนาดพื นท่ี    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 หมู่ท่ี 1, 2 ต าบล    การคมนาคม สะดวก    ไม่น้อยกว่า 7,815    ความสะดวก และ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ปลอดภัย    ตารางเมตร พร้อมตีเส้น    ปลอดภัยในการ

 ต าบลวังตะกู อ าเภอเมือง    จราจร    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 นครปฐม จังหวัดนครปฐม     N(m.) 1530574

            609155

    E(m.) 1531514

            608765

205

     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  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1,552,000    1,552,000    1,552,000    1,552,000    1,552,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    หนองปากโลง และต าบล    เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 คอนกรีต ซอยทัพยายท้าว    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    เมตร ยาว 230 เมตร    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 3 หมู่ท่ี 9 ต าบล    การคมนาคม สะดวก     N(m.) 1533034    ความสะดวก และ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ปลอดภัย             606853    ปลอดภัยในการ

 ถนนทัพยายท้าว-บ้านยาง     E(m.) 1533544    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 ต าบลโพรงมะเด่ือ             606819

 อ าเภอเมืองนครปฐม 

 จังหวัดนครปฐม 

 (ทางหลวงชนบทนครปฐม

 3011) 

     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  ก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ก่อสร้างถนนคอนกรีต 0.00 11,328,000   11,328,000   11,328,000   11,328,000    - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 เสริมเหล็ก สายเลียบทาง    หนองปากโลง และต าบล    เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 รถไฟบ้านกระดีเดียว     ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    เมตร ยาว 1,770 เมตร    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองปากโลง    การคมนาคม สะดวก    พื นท่ีไม่น้อยกว่า    ความสะดวก และ

 เช่ือมต่อบ้านหัวทุ่ง    ปลอดภัย    10,620 ตารางเมตร    ปลอดภัยในการ

 ต าบลโพรงมะเด่ือ     N(m.) 1528469    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 อ าเภอเมืองนครปฐม             611178

 จังหวัดนครปฐม     E(m.) 1528394

            609126

207

     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  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - จ้างเหมาปรับปรุงถนน 3,916,000    3,916,000    3,916,000    3,916,000    3,916,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี    หนองปากโลง และต าบล    ลาดยางแอสฟัลท์ติก    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 1, 8, 10 ต าบล    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    คอนกรีต ขนาดพื นท่ี    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    การคมนาคม สะดวก    ไม่น้อยกว่า 4,608    ความสะดวก และ

 ต าบลโพรงมะเด่ือ    ปลอดภัย    ตารางเมตร    ปลอดภัยในการ

 อ าเภอเมืองนครปฐม     N(m.) 1532329    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 จังหวัดนครปฐม             606602

    E(m.) 1531794

            607292

     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  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 11,520,000   11,520,000   11,520,000   11,520,000   11,520,000    - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง
 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    หนองปากโลง และต าบล    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 คอนกรีต สายบ้านกระดีเดียว    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    กว้าง 6 เมตร    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 -บ้านกิโลเมตรห้า    การคมนาคม สะดวก    ยาว 4,490 เมตร    ความสะดวก และ

 ต าบลหนองปากโลง เช่ือม    ปลอดภัย     N(m.) 1528469    ปลอดภัยในการ

 ต่อต าบลล าพยา และ             611178    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 ต าบลวังตะกู อ าเภอ     E(m.) 1528394

 เมืองนครปฐม จังหวัด             609126

 นครปฐม
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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

12  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 3,818,000    3,818,000    3,818,000    3,818,000    3,818,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง
 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    หนองปากโลง และต าบล    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 คอนกรีตสายบ้าน    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 ดอนประดู่ -บ้านไร่ หมู่ท่ี 1    การคมนาคม สะดวก    920 เมตร พื นท่ีไม่    ความสะดวก และ

 ต าบลหนองปากโลง    ปลอดภัย    น้อยกว่า 5,520    ปลอดภัยในการ

 เช่ือมต่อต าบลโพรงมะเด่ือ    ตารางเมตร พร้อมตีเส้น    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 อ าเภอเมืองนครปฐม    จราจร

 จังหวัดนครปฐม     N(m.) 1531727

            608765

    E(m.) 1531458

            607839

     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

13  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 9,600,000    9,600,000    9,600,000    9,600,000    9,600,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง
 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    หนองปากโลง และต าบล    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 สายบ้านดอนประดู่ -    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    ขนาดกว้าง 6 เมตร     ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 บ้านทัพยายท้าว ต าบล    การคมนาคม สะดวก    ยาว 4,000 เมตร    ความสะดวก และ

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    ปลอดภัย    พื นท่ีไม่น้อยกว่า    ปลอดภัยในการ

 ต าบลโพรงมะเด่ือ    24,000 ตารางเมตร    ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 อ าเภอเมืองนครปฐม    พร้อมตีเส้นจราจร

 จังหวัดนครปฐม     N(m.) 1531460

            609025

    E(m.) 1533083

            606111
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



212

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

14  โครงการก่อสร้างก าแพง  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ก่อสร้างก าแพงกันดิน 1,825,000    1,825,000    1,825,000    1,825,000    1,825,000     - จ านวนระยะทาง  - ดินไม่เกิดการทรุดตัว กองช่าง
 กันดิน ถนนซอย    หนองปากโลง และต าบล    บริเวณถนนซอย    ในการก่อสร้าง    หรือพังทลาย เน่ือง ประสานแผน

 ทัพยายท้าว 5 หมู่ท่ี 9    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    ทัพยายท้าว 5 หมู่ท่ี 9    จากน  ากัดเซาะ อบจ.

 บริเวณบ่อน  าเทียนทอง    การคมนาคม สะดวก    บริเวณบ่อน  าเทียนทอง  - ประชาชนในต าบล

 ต าบลหนองปากโลง    ปลอดภัย    ความสูง 3 เมตร ระยะ    หนองปากโลง และ

 เช่ือมต่อ ต าบลทัพหลวง    ทางรวมประมาณ    ต าบลใกล้เคียงได้รับ

 อ าเภอเมืองนครปฐม    250 เมตร    ความสะดวก และ

 จังหวัดนครปฐม     N(m.) 1534490    ปลอดภัยในการใช้

            605651    ถนนท่ีได้มาตรฐาน

    E(m.) 1534875

            605886

     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

15  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    หนองปากโลง และต าบล    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต     ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 คอนกรีต สายหมู่ท่ี 8 ต าบล    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    ขนาดผิวจราจรกว้าง 6    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 หนองปากโลง เช่ือมต่อ    การคมนาคม สะดวก    เมตร ยาว 600 เมตร    ความสะดวก และ

 ต าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอ    ปลอดภัย    พื นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า    ปลอดภัยในการใช้

 เมืองนครปฐม จังหวัด    3,600 ตารางเมตร    ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 นครปฐม

    N(m.) 1532769

            606045

    E(m.) 1532976

            605503
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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

16  โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนต าบล  - ปรับปรุงถนนลาดยาง 1,136,000    1,136,000    1,136,000    1,136,000    1,136,000     - จ านวนระยะทาง  - ประชาชนในต าบล กองช่าง

 ลาดยางแอสฟัลท์ติก    หนองปากโลง และต าบล    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 คอนกรีต ซอยอู่หลุ่ม 1    ใกล้เคียง มีถนนใช้ใน    ซอยอู่หล่ม 1 หมู่ท่ี 5    ต าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปากโลง    การคมนาคม สะดวก    ต าบลหนองปากโลง    ความสะดวก และ

 พร้อมปรับปรุงระดับฝาท่อ    ปลอดภัย    เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 ต าบล    ปลอดภัยในการใช้

 ระบายน  า เช่ือมต่อระหว่าง    นครปฐม ผิวจราจร    ถนนท่ีได้มาตรฐาน

 หมู่ท่ี 3 ต าบลนครปฐม    กว้าง 6.00 เมตร 

 อ าเภอเมืองนครปฐม    ยาว 250 เมตร และ

 จังหวัดนครปฐม    ปรับปรุงระดับฝาท่อ

   ระบายน  า

    N(m.) 1529459

            611870

    E(m.) 1529672

            611975

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

17  ก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพ่ือให้ประชาชนต้าบล  - ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,290,000    1,290,000    1,290,000    1,290,000    1,290,000     - จ้านวนระยะทาง  - ประชาชนในต้าบล กองช่าง

 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี    หนองปากโลง และต้าบล    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    ในการก่อสร้าง    หนองปากโลง และ ประสานแผน

 10 ต้าบลหนองปากโลง    ใกล้เคียง มีถนนส้าหรับ    ผิวจราจร กว้าง 6.00    ต้าบลใกล้เคียงได้รับ อบจ.

 เช่ือมระหว่างต้าบลทัพหลวง    ใช้ในการคมนาคม สะดวก    เมตร ยาว 430 เมตร    ความสะดวก และ

   ปลอดภัยตลอดจนขนส่ง    หนา 0.05 เมตร พร้อม    ปลอดภัยในการใช้ถนน

   ผลผลิตได้รวดเร็ว    ป้ายประชาสัมพันธ์    ท่ีได้มาตรฐาน

   โครงการ 

    N(m.) 1533673

            607773

    E(m.) 1534287

            607683
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



216

เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

18  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 เพ่ิมเติม

 ต าบลโพรงมะเด่ือ ต าบล ครั งท่ี 1/2565

 วังตะกู อ าเภอเมือง

 นครปฐม จังหวัดนครปฐม

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

19  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 เพ่ิมเติม

 อ าเภอเมืองนครปฐม ครั งท่ี 1/2565

 จังหวัดนครปฐม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

20  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 เพ่ิมเติม

 ต าบลโพรงมะเด่ือ ครั งท่ี 1/2565

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

21  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 เพ่ิมเติม

 เช่ือมต่อต าบลวังตะกู ครั งท่ี 1/2565

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

22  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 เพ่ิมเติม

 ต าบลหนองปากโลง ครั งท่ี 1/2565

 เช่ือมต่อต าบลวังตะกู

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

23  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 เพ่ิมเติม

 ต าบลโพรงมะเด่ือ ครั งท่ี 1/2565

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

24  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 เพ่ิมเติม

 ต าบลโพรงมะเด่ือ ครั งท่ี 1/2565

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

25  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 เพ่ิมเติม

 ต าบลทัพหลวง ครั งท่ี 1/2565

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

26  โครงการติดตั งไฟฟ้า  - เพ่ือติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง  - ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 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    จ้านวน 1 เส้น    ทรัพย์สิ น อบจ.

 ส่งเสริมสุขภาพต้าบล    และทรัพย์สินของ

 หนองปากโลง หมู่ท่ี 7,    ประชาชน เพ่ิมเติม

 6, 5 เช่ือมต่อเขต ครั งท่ี 1/2565

 เทศบาลนครนครปฐม

 อ้าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

27  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 เพ่ิมเติม

 ต าบลโพรงมะเด่ือ    ถนนท่ีได้มาตรฐาน ครั งท่ี 1/2565

 อ าเภอเมืองนครปฐม

 จังหวัดนครปฐม
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     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

28  โครงการก่อสร้างก าแพง  - เพ่ือป้องกันน  ากัดเซาะ  - ก่อสร้างก าแพงกันดิน 8,500,000    8,500,000    8,500,000    8,500,000    8,500,000     - จ้านวนระยะทาง  - 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 เพ่ิมเติม

 อ าเภอเมืองนครปฐม  ระยะทาง ยาว 800 เมตร ครั งท่ี 1/2565

 จังหวัดนครปฐม   ความสูง 3.00 เมตร

     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และบริการสาธารณะ 

        แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน  า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้
        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน  า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้
        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์































































        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์









































        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.3 กลยุทธ์  พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทานเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ

        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์





        1.3 กลยุทธ์  พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทานเพ่ือการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ



        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์



        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้

        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์















        1.1 กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gevernance)

        1.3 กลยุทธ์  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิก อปท. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง





        1.1 กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gevernance)

        1.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

        1.4 กลยุทธ์  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร

        1.5 กลยุทธ์  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี

        1.6 กลยุทธ์  สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนงานสร้างความยุติธรรม ความเสมอภาคและการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี























        1.1 กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gevernance)

        1.7 กลยุทธ์  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน



        1.7 กลยุทธ์  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน



        1.7 กลยุทธ์  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

        1.8 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ือการบริโภค

        1.9 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน









        1.1 กลยุทธ์  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Gevernance)

        1.5 กลยุทธ์  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี





        1.7 กลยุทธ์  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน





        3.2 กลยุทธ์  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง



        3.1 กลยุทธ์  พัฒนาการศึกษาส่งเสริมระบบการศึกษาและสนับสนุนส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง









        3.1 กลยุทธ์  พัฒนาการศึกษาส่งเสริมระบบการศึกษาและสนับสนุนส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง





        3.5 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุข







        3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม





        3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม



        3.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ



        3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม





        3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม







        4.1 กลยุทธ์  พัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

        4.3 กลยุทธ์  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

        4.4 กลยุทธ์  การป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

        4.6 กลยุทธ์  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ











        4.2 กลยุทธ์  การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        4.5 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสุนนเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย











        5.2 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน



        5.1 กลยุทธ์  ส่งเสริม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี









        6.1 กลยุทธ์  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ



        6.1 กลยุทธ์  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ



        6.1 กลยุทธ์  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ

        6.2 กลยุทธ์  การดูแลรักษาพัฒนาท่ีสาธารณะ







        1.1 กลยุทธ์  จัดหาบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน  า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้
        1.2 กลยุทธ์  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบริการพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน  า เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมท่ีก าหนดไว้
        1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์


