
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ ) 

เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.๒๕๖5 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น                  
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 
                                                                                                                   งานนโยบายและแผน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัเย็น 



 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 
                                 เรื่อง ประกาศใช้แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )ของ องค์การบรหิารส่วนตําบลวังเย็น  
                                                 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง   คร้ังที ่5 ป ีพ.ศ. 2565 

 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561 โดยได้รับ
ความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น ไปแล้ว นั้น 

อาศัยความความใน ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เพิ่มเติม และเปล่ียนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 
และปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.wangyen.go.tn และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ในวันและเวลาราชการ 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒565 
 
 

 

 

http://www.wangyen.go.tn/


คํานํา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น หมายถึง แผนพัฒนาที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ให้ สอดคล้อง กับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชน และน าไปเป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน นั้น 

เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ด าเนินการเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันตาม ภารกิจและอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการได้ทั้งนี้อาศัย
อ านาจ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 แก้ไข เพิ่มเติม
ถึง ฉบับท่ี 3 พ .ศ .2561 ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที ่
5 นี ้จะเป็นแนวทางในการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองด้วยความต้องการของประชาชนใน พื้นท่ีได้อย่าง
แท้จริงต่อไป 

 
 

 
งานนโยบายและแผน  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 
กุมภาพันธ์ 2565 
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ส่วนที่ 1 
1
 

บทนํา 
 

๑. บันทึกหลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น มีอาจหน้าที่และภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยส่วนร่วมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น มีความจ าเป็นในการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และส าหรับใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน นั้น รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว ้ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้แก้ไข ค าว่า “ แผนพัฒนาท้องส่ีปี ” เป็น “ แผนพัฒนาท้องถิ่น”และแก้ไข ค าว่า 
“แผนพัฒนา” เป็น “ แผนพัฒนาท้องถิ่น ”และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกรอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้เพิ่มเติมหรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น
จึงได้เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง ท่ี 5/2565 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565  )  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 
5/2565 มีดังน้ี 

(1 ) เพื่อให้ มีการจัดท า โครงการในการแ ก้ไขปัญหาตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ( พ.ศ.2561-2565 ) มีความ
สอดคล้อง กับ สภาพพื้นท่ี และ สถานการณปัจจุบัน มากท่ีสุด 

(2) เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

(3) เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการก่อสร้าง และพื้นที่จะด าเนินการให้มีความ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง เป็นปัจจุบัน 
และใกล้เคียงมากที่สุด 

(4) ความจ าเป็นในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ์ และเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.ขั้นตอน... 
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3. ข้ันตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีข้ันตอนดังนี้ 

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ที่เพิ่มเติม 
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ 

ของ คณะกรรมการท้องถิ่น 
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐ และ

นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  ตาม ข้อ 22 ข้อ 22/1 และ 22/2 ให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2547 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อม
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 



 
 
 
 
 

       ส่วนท่ี 2 
   บัญชีสรุปโครงพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565                                 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น   อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                      
               แบบ ผ.01
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บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
                                                                                             แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ( พ.ศ.2561 ถึง 2565 ) เพิม่เติม ครั้งที ่ 5 ปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 
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(แบบ ผ.01) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ป ี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5)ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ 
บริหารจัดการที่ดี 

5.1)แผนงานบริหารท่ัวไป 
5.2)แผนงานการรักษาความ สงบ
ภายใน 5.3)แผนงานการศึกษา 
5.4)แผนงานสาธารณสุข 
5.5)แผนงานเคหะและชุมชน 
5.6)แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ นันทนาการ 

 5.7)แผนงานการเกษตร 
5.8)แผนงานการพาณิชย์ 

         
 

2 

 
 

549,500 

 
 

2 

 
 

549,500 

รวม         2 549,500 2 549,500 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 ถึง 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

(แบบ ผ.01) 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ป ี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6)ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ 
บริการสาธารณะ 
6.1)แผนงานเคหะและชุมชน 

6.2)แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา 

         

2 
 
 

6 

 

1,000,000 
 
 

3,566,800 

 

2 
 
 

6 

 

1,000,000 
 
 

3,566,800 

รวม         8 4,566,800 7 4,212,800 

รวมทั้งสิ้น 1-6         10 5,116,300 10 5,116,300 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 ถึง 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

5 

(แบบ ผ.01) 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ป ี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6)ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ 
บริการสาธารณะ 

6.2)แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา 

         
 
 

1 

 
 
 

8690.566.08 

 
 
 

1 

 
 
 

8690.566.08 

รวม         1 8690.566.08 1 8690.566.08 
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(แบบ ผ.01) 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 ถึง 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ป ีพ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

ป ี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผ 03. ครุภัณฑ์ 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 

2.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

         

5 
 

1 

 

172,000 
 

120,000 

 

5 
 

1 

 

172,000 
 

120,000 

รวม   6 292,000 6 292,000 



 
      ส่วนที่ 3      

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                           แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) 
                    เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  พ.ศ.2565 

                   องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แบบ ผ.02 
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3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา  ( แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5  ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 
5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

๑.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย         

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน         

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
ที่ท าการองค์การ บริหารส่วน
ต าบลวังเย็น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อสามารถให้บริการ แก่
ประชาชนผู้มาใช้ บริการ 
อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

อาคารที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบลวังเย็น 

- - - - 499,500 ประชาชน และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 100 ได้รับ ความ  
พึงพอใจ ที่มาเข้ารับบริการ 
กับ อบต.วังเย็น 

ประชาชน และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้รับความพึงพอใจ 
ที่มาเข้ารับบริการ กับ อบต.
วังเย็น 

ส านักปลัด 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

๑.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและทผี่  ่านมา  
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ ของ 
องค์การบริหารส่วน      
ต าบลวังเย็น 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซด์ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
วังเย็น ให้ ทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน มี ประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ผู้ใช้งาน และประชาชน ที่เข้า
ใช้บริการ ของ องค์การ
บริหารส่วน ต าบลวังเย็น 

- - - - 50,000 - เว็บไซด์ สามารถให ้   
บริการข้อมลู อย่าง
ต่อเนื่อง และเผยแพร่    
ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบัน 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา และหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 
สามารถสืบค้น และใช้ 
ประโยชน์ข้อมูล 
ประชาสัมพันธ ์ของ อบต.
วังเย็น 

ส านักปลัด 

รวมจํานวน 2 โครงการ - - - - 549,500    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา ( แบบ ผ.02 ) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที ่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้า    
แสงสว่างสาธารณะ
ต าบลวังเย็น 

1)เพื่อลดพื้นที่เส่ียงภัย ใน
เวลากลาง  
2)ลดปัญหา อาชญากรรม
ในพื้นท่ี 3)เพื่อติดต้ัง/
ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะให้
ทุก ถนน มีแสงสว่างทั่วกัน 
ปลอดภัยต่อการสัญจร ไป/
มา 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะเพิ่มเติมในจุด ท่ีแสง
สว่างไม่เพียงพอ ต่อการใช้
เส้นทางสัญจร ไป/มา ของ 
ประชาชน และพื้นที่เสียงภัย 
ที่อาจ ก่อให้เกิดอาชญากรรม 
หรือ อุบัติเหตุ 

- - - - 500,000 - การเกิดอุบัติเหตุ ท่ี เกิด
จากจราจรในพื้นที บริเวณ
จุดเส่ียง ลดลง ร้อยละ 80 

-ประขาชนใช้เส้นทาง สัญจร
ไปมาได้อย่าง สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน ในพื้นท่ีมี 
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน มีไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
ครอบคลุมในเส้นทาง 
หลัก และจุดเส่ียงภัย 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา ( แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

        (ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน   

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ระบบ
ประปาสาธารณะ หอถัง
ประปา 
หมู่ที่ 1 -6 ต าบลวังเย็น 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง ระบบ
ประปาสาธารณะ หอถัง
ประปาหมู่ที่ 1 -6  ต าบล
วังเย็น  
ให้มี ประสิทธิภาพ และ 
เพียงพอต่อการอุปโภค และ
บริโภค 

หอถังประปาสาธารณะ  
หมู่ท่ี 1-6 ต าบลวังเย็น 

- - - - 500,000 ประชาชน ร้อยละ 100 
มีน้ าประปา ที่สะอาด 
อุปโภคและ บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในต าบล          
มีน้ าอุปโภคและบริโภค        
ที่สะอาด ปลอดภัย ใช้อย่าง
เพียงพอต่อการ อุปโภคและ
การบริโภค 

กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน   

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 (บาท) 

5 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่
ท่ี 3 ชายถนนบางแขม ติดวัง
เย็น บริเวณชายฝ่ัง ตรงข้าม
ไผ่แหลมซอย 1 โดยวางท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ยาว 223 เมตร 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ถนน
สาธารณะ 

วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อ พัก
ยาว 223 เมตร 

- - - - 500,000 สามารถระบายน้ า
ท่วมขังบริเวณริม 
ถนนสาธารณะ        
ได้ ร้อยละ 80 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ถนนสาธารณะ เพื่อ 
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สนิ ของ 
ประชาชนที่สัญจรไป-มา 
ปัญหาอุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 



 
 

 
 

 
 

 

ส่วนท่ี 4  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
      เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2565  

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โครงการเกินศักยภาพ 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา ( แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า         

จะได้รับ 

หน่วยงาน             

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงปูผิวถนน                
แอสฟัสติกคอนกรีต        
สายล าน้ําโจน ซอย 1 หมู่    
ท่ี 5 ต าบลวังเย็น อ าเภอ 
เมืองนครปฐม จังหวัด 
นครปฐม 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง ผิว
ถนนคอนกรีตที่ช ารุด        
เพื่อบรรเทาปัญหา ความ
เดือดร้อนของ ประชาชน 

ปรับปรุงปูผิวถนน                 
แอสฟัสติกคอนกรีต      
สายล าน้ าโจน ซอย 1 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังเย็น 
ความกว้าง 5.00 ม. 
ความยาว 330 ม. 
ความหนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อย
กว่า 1,650 ตรม. 

- - - - 670,000 ประชาชน หมู่ที่ 5         
ต าบลวังเย็น มีถนนที่ ดี
ใช้ในการสัญจร ไป/ มา
และขนส่ง พืชผลทาง
การเกษตร ร้อยละ100 

ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ
ความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน จากการใช้
เส้นทางไป/ มา และ
ขนส่ง ทางการเกษตร 

กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น       
งบเงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ          
(เงินเหลือจ่าย) 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน      

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงปูผิวถนน                   
แอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านไร่    
ซอย 1 –ถนน คลองชลประทาน       
หมู่ที่ 4 ต าบลวังเย็น อ าเภอเมือง 
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง ผิวถนน
คอนกรีตที่ช ารุด เพื่อบรรเทาปัญหา 
ความเดือดร้อนของ ประชาชน 

ปรับปรุงปูผิวถนน               
แอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านไร่ 
ซอย 1 –ถนน คลองชลประทาน   
หมู่ที่ 4 ต าบลวังเย็น ความกว้าง 
4.00 ม. ความยาว 428 ม. 
ความหนา 
0.05 ม.หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อย
กว่า 1,712 ตร.ม. 

- - - - 705,000 ประชาชน หมู่ที่ 4       
ต าบลวังเย็น มีถนนที่ ดีใช้ใน
การสัญจร ไป/ มาและขนส่ง 
พืชผลทางการเกษตร ร้อยละ
100 

ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการใช้เส้นทางไป/ มา และ
ขนส่ง ทางการเกษตร 

กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น งบ
เงินอุดหนุน เฉพาะ
กิจ (เงินเหลือจ่าย) 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย               

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผลที่คาดว่า    

จะได้รับ 

หน่วยงาน     

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงปูผิวถนน        
แอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านไร่ 
ซอย 2 หมู่ 4 
เช่ือมต่อถนนคันไผ่ ซอย 1 
หมู่ท่ี 6 ต าบลวังเย็น 
อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง ผิว
ถนนคอนกรีตที่ช ารุด เพื่อ
บรรเทาปัญหา ความ
เดือดร้อนของ ประชาชน 

ปรับปรุงปูผิวถนน       
แอสฟัสติกคอนกรีต     
สายบ้านไร่ ซอย 2 หมู่ 4 
เช่ือมต่อถนนคันไผ่ ซอย 1 
หมู่ที่ 6 ต าบลวังเย็น 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หนา 
0.05 ม. ความยาว 
585.00 ม.หรือพื้นท่ีผิว 
จราจรรวม 2,925 ตรม. 

- - - - 118,800 ประชาชน หมู่ที่ 4 
ต าบลวังเย็น มีถนนที่ ดี
ใช้ในการสัญจร ไป/ มา
และขนส่ง พืชผลทาง
การเกษตร ร้อยละ100 

ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ
ความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน จากการใช้
เส้นทางไป/ มา และ
ขนส่ง ทางการเกษตร 

กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 
งบเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ(เงิน 

เหลือจ่าย) 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงปูผิวถนน   
แอสฟัสติกคอนกรีต    สาย
ล าน้ําโจน ซอย 2หมู่ 5 บ้าน 
น.ส.วันเพ็ญ วังเย็น ต าบลวัง
เย็น อ าเภอเมือง นครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง ผิว
ถนนคอนกรีตที่ช ารุด เพื่อ
บรรเทาปัญหา ความ
เดือดร้อนของ ประชาชน 

ปรับปรุงปูผิวถนน       
แอสฟัสติกคอนกรีต       
สายล าน้ําโจน ซอย 2 
หมู่ 5บ้าน น.ส.วันเพ็ญ วังเย็น 
ความกว้าง 5.00 ม. 
ความยาว 600 ม. 
ความหนา 0.05 ม.หรือ 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,000 ตร.ม. 

- - - - 1,219,000 ประชาชน หมู่ที่ 5 
ต าบลวังเย็น มีถนนที ่     
ดีใช้ในการสัญจร     
ไป/ มาและขนส่ง 
พืชผลทางการเกษตร ร้อย
ละ100 

ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ
ความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน จากการใช้
เส้นทางไป/ มา และ
ขนส่ง ทางการเกษตร 

กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 
งบเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ(เงิน 

เหลือจ่าย) 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
     ตัวชี้วัด    

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

 จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณ              
บ้านนางเครือวัลย์  แก้วสกุลณี 
หมู่ 4  ต าบลวังเย็น      
อ าเภอเมืองนครปฐม    
จังหวัดนครปฐม  

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง      
ผิวจราจร เพื่อบรรเทา
ปัญหา ความเดือดร้อน
ของ ประชาชน 

ปรับปรุงปูผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ความยาว 155 
เมตร   หนา 0.15 
เมตร  พื้นที่ผิวจราจรรวม   
620  ตร.ม. 

- - - - 354,000 ประชาชน หมู่ที่ 4 
ต าบลวังเย็น มีถนนทีด่ี  
ใช้ในการสัญจร ไป/ มา
และขนส่ง พืชผลทาง
การเกษตร ร้อยละ100 

ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ
ความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน จากการใช้
เส้นทางไป/ มา และ
ขนส่ง ทางการเกษตร 

กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 
งบเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ(เงิน 

เหลือจ่าย) 



 
 

ส่วนท่ี 5          
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
                                                                                      เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5 พ.ศ.2565                       
                                                                       องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

              โครงการเกินศักยภาพ 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคม ลดความเลื่อมล้ํา และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการบริการสาธารณะ 2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังเย็น ที่ 6 ด้านการการบริการสาธารณะ 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่คาดว่า  

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน  

รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

 ๒๕๖5 
  (บาท) 

11 เดิม โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
คสล.หรือ แชมเปญ พร้อมเจาะ      
บ่อบาดาล หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 3 

เพื่อใช้ในการ 
อุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้างหอถังประปา คสล. หรือ
แชมเปญ พร้อมเจาะบ่อ บาดาล    
หมู่ที ่2 และ หมู่ที่ 3 

3,600,000 - - - - ประชาชน            
มีน้ าส าหรับใช้
อย่างเพียงพอร้อย
ละ 100 

ประชาชน             
มีน้ าส าหรับใช้
อย่าง เพียงพอ 

อบจ. 

กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 

 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการ 
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ บาดาล 
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่4 ต าบลวังเย็น 

เพื่อใช้ในการ 
อุปโภค-บริโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ 
บาดาล ขนาดใหญ่มาก 250 ลบ.
ม. สูง 30 ม. เจาะบ่อ ขนาด 6 
นิ้ว ความลึกไม่น้อย กว่า 220 ม. 
พร้อมเครื่องสูบ น้ าแบบบาดาล 
ขนาด 20 HP และอุปกรณ์ตู้
คอนโทรล 

- - - - 8,690,566.08 ประชาชน               
มีนํ้า ส าหรับใช้
อย่าง พียงพอ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีน้ํา 
ส าหรับใช้อย่าง 
เพียงพอ 

อบจ. 

กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นฯ 



 
 
 

 
 

 

ส่วนที่ 6  

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ.2565 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

แบบ ผ.03 



 
 

 
บัญชคีรภุัณฑ ์

เพิ่มเติม ครั้งที ่ 5 ปี พ.ศ.2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลวังเยน็ อาํเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 
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แบบ ผ.03 

 
 

ที่ 
 

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน โต๊ะและเก้าอี้ท างาน ของ ผู้บริหาร อบต.วังเย็น 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
-โต๊ะกว้าง 180ลึก 85 สูง 76 ซม.หน้าโต๊ะ ลาย
ไม้เสริมกระจกใส โครงสร้างท าจากไม้ เคลือบ
พ่นด้วยแลคเกอร์ ตรงกลางมี ล้ินชักเก็บเครื่อง
เขียนและเอกสาร ตู้ข้าง มี ขนาด 120x40x65 
ซม. สามารถวางได้ทั้ง ด้านซ้ายและขวา ตู้ด้านข้าง
ท๊อปเสริมกระจก ใส ตัวตู้3 ล้ินชัก มีขนาด 
40x43x56 ซม.มี กุญแจล็อคCentral LocK 
-เก้าอ้ีขนาด กว้าง 68 ซม.ลึก 72 สูง 122- 
128 ซม.พนักแขนท าจากไม้ ด้านข้างหุ้มด้วย หนัง 
นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนัง อย่างดี ตัวเก้าอี้
ปรับขึ้นลงด้วยระบบโช็คไฮโดรลิค โครงขาเก้าอี้             
ท าจากไม้เสริมโลหะด้านล่าง แข็งแรงขามี
ล้อเลื่อน 

- - - - 50,000 ส านักปลัด 
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แบบ ผ.03 
 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์  ส านักงาน ตู้โทรศัพท์สาขาส านักงาน พร้อม ติดต้ัง จ านวน 9 จุด 
รายละเอียดตามที่กาหนด 
- 

- - - - 70,000 ส านักปลัด 

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์  ส านักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบบานเล่ือนกระจก มีขาตั้ง - - - - 10,000 ส านักปลัด 

4 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เก้าอ้ีบุฟองน้ํา หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง 
มีล้อเล่ือน จ านวน 8 ตัว 

    12,000 ส านักปลัด 

5 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง ไฟสัญญาณเตือนจราจร - - - - 30,000 ส านักปลัด 

6 ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ ์ กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 
จ านวน 1 ชุด มี 4 ตัว 
-อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง  
- อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ 
-อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่ 
-อุปกรณ์ปั่นจักรยาน 

- - - - 120,000 ส านักปลัด 

-รวม-     292,000  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


