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ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 
 



 

ค าน า 
 

     องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2565  เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกระพังโหม ภายใต้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.๒๕52  มาตรา 22 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 73  ลงวันท่ี 14 มกราคม  2564   
ในการด าเนินการตามแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่น  กรณีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ อย่างจ ากัดได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  และตอบสนองความต้องการของประชาชน      
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ต่อไป   

 
 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 
บันทกึเหตุผลและความจ าเป็น 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) พ.ศ.2565   
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

------------------------------------------------------ 

เหตผุล 

    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
ไปเมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 25๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.25๖๑  แล้วนั้น 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548     
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.25๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

     “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

      (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย 

     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 73  ลงวันท่ี 14 มกราคม 
2564 เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่น  กรณีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (CVID-19) ระลอกใหม่  

- หนังสือจังหวัดนครปฐม  ด่วนท่ีสุด ท่ี นฐ 0023.3/ว936  ลงวันท่ี 18 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทาง  
การจัดท าประชาคมท้องถิ่น  กรณีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (CVID-19) ระลอกใหม่  

- หนังสือจังหวัดนครปฐม ท่ี นฐ 0023.3/ว 3962 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2565 เรื่อง  แนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 



ข 
ความจ าเป็น 

     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นจะต้อง
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีน ามาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล  ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนต่าง 
ๆ เหล่านั้นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน  และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้    
ยังมิได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี และเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน   

     ท้ังนี้  เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน     
ของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของต าบลทุ่งกระพังโหมต่อไป  โดยมีโครงการท่ีเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

โครงการทีบ่รรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

งบประมาณปี  2566  
1. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ  
    รร.วัดหนองปลาไหล  (ขอรับการอุดหนุน) ต้ังไว้       120,000.-บาท 
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านรางพิกุล หมู่ท่ี 2  
    ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน ต้ังไว้    2,628,000.-บาท 
3. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์  สายบ้านรางพิกุล หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน            ต้ังไว้    1,278,000.-บาท 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete   
    ถนนเส้นทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา  หมู่ท่ี 2 ต้ังไว้       500,000.-บาท 
5. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ถนนเส้นทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา หมู่ท่ี 2 ต้ังไว้       600,000.-บาท 
6. โครงการขยายผิวจราจร  บริเวณถนนเส้นทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา  หมู่ท่ี 2 ต้ังไว้       100,000.-บาท 
7. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์เส้นเลียบคูส่งน้ า หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,275,000.-บาท 
8. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน จากประตูน้ าโรงงานไทแมท ถึง ท่ีดินนายประสงค์ ค าปั้น 
    หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อหมู่ 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้  12,000,000.-บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายวินัย  ประทุมทอง หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       600,000.-บาท 
10. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นซุ้มประตูวัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน) 
     หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,625,000.-บาท 
11. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นบ้านดอนซาก (ถนนมาลัยแมน ) หมู่ท่ี 4  
     ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้    4,375,000.-บาท 
12. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เส้นเลียบคลองจากแยกทับมะเขือ  ถึงบ้านน.ส.ขวัญใจ ลาวโฉม  
     หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    4,000,000.-บาท 
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหล  
      ถึงประตูน้ ากลางหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 6 ต้ังไว้    1,000,000.-บาท 
14. โครงการขยาย/ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงโค้งศาลาประชาคม หมู่ท่ี 7 ต้ังไว้       150,000.-บาท 
15. โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณศาลาประชาคม หมู่ท่ี 7 ต้ังไว้       100,000.-บาท 



ค 
16. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อมจอภาพ/เครื่องบันทึกภาพ 
      และอุปกรณ์ติดต้ัง หมู่ท่ี 1 – 7 ต้ังไว้    2,628,000.-บาท 
17. โครงการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
     ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) ระดับอ าเภอ ต้ังไว้         13,000.-บาท 
            รวมจ านวน  17  โครงการ เป็นเงินจ านวน      34,992,000.-บาท 

งบประมาณปี  2567 
1. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ    
    รร.วัดหนองปลาไหล  (ขอรับการอุดหนุน) ต้ังไว้       120,000.-บาท 
2. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์  สายบ้านรางพิกุล หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน ต้ังไว้    1,278,000.-บาท 
3. โครงการขยายผิวจราจร  บริเวณถนนเส้นทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา  หมู่ท่ี 2 ต้ังไว้       100,000.-บาท 
4. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ถนนเส้นโรงเเรม เจ.พี บ้านรางพิกุล ซ. 2 หมู่ท่ี 2 ต้ังไว้    1,100,000.-บาท 
5. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์เส้นเลียบคูส่งน้ า หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต าบลทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,275,000.-บาท 
6. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน จากประตูน้ าโรงงานไทแมท ถึงท่ีดินนายประสงค์  ค าปั้น 
    หมู่ท่ี 3  ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมตอ่หมู่ 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้  12,000,000.-บาท 
7. โครงการเปิดทางสาธารณะติดกับท่ีดินนางภารดา เจริญศักดิ์ หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       580,000.-บาท 
8. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรงุถนนปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete 
    จากถนนเทพนคร ถึงแยกทางเข้าบ้านนายสมบัติ ปู่น้อย  หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       800,000.-บาท 
9. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นซุ้มประตูวัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน) 
     หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,625,000.-บาท 
10. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นบ้านดอนซาก (ถนนมาลัยแมน ) หมู่ท่ี 4  
     ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้    4,375,000.-บาท 
11. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน เส้นเลียบคลองจากแยกทับมะเขือ  ถึงบ้านน.ส.ขวัญใจ ลาวโฉม 
     หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    4,000,000.-บาท 
12. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนายส าเลียง มัจฉา  
     ถึงถนนมาลัยแมน  หมู่ท่ี 4 ต้ังไว้       600,000.-บาท 
13. โครงการวางท่อระบายน้ าเลียบคลองส่งน้ า จากถนนเส้นบ้านนายเท้ง ตรีธัญญา  
     ถึงคลองชลประทาน  หมู่ท่ี 4 ต้ังไว้       500,000.-บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายประเสริฐ เนียมพันธ์  หมู่ท่ี 4  
     ถึงคลองชลประทาน หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    9,000,000.-บาท 
15. โครงการปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete  ถนนเส้นร้านค้าป้าปอง  
     ถึง บ้านนายอ าพร โทงแก้ว พร้อมราวกันตก  หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้    2,000,000.-บาท 
16. โครงการวางท่อระบายน้ า จากบ้านนายลือชัย  แร่กรูด  
      ถึงคลองสาธารณะ (นาบัว) หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้       350,000.-บาท 
17. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน เส้นเลียบคลองหลังวัดหนองปลาไหล หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งกระพังโหม 
     เช่ือมต่อหมู่ท่ี 11  ต.ห้วยขวาง ต้ังไว้  19,000,000.-บาท 
18. โครงการลอกท่อระบายน้ า จากบ้านนายสุพจน์  สัจจาพิทักษ์  
      ถึงสะพานหนองกรด หมู่ท่ี 7 ต้ังไว้       200,000.-บาท 



ง 
19. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อมจอภาพ/เครื่องบันทึกภาพ 
      และอุปกรณ์ติดต้ัง หมู่ท่ี 1 – 7 ต้ังไว้    2,628,000.-บาท 
20. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว้         15,000.-บาท 
21. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดต้ังหลังคา ต้ังไว้    1,200,000.-บาท 
22. โครงการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) ระดับอ าเภอ ต้ังไว้         13,000.-บาท 
   รวมจ านวน  22  โครงการ  เป็นเงินจ านวน      64,659,000.-บาท 

งบประมาณปี  2568 
1. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ    
    รร.วัดหนองปลาไหล  (ขอรับการอุดหนุน) ต้ังไว้       120,000.-บาท 
2. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์  สายบ้านรางพิกุล หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน ต้ังไว้    1,278,000.-บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างร้านพูลสุข หมู่ท่ี 2 ต้ังไว้       130,000.-บาท 
4. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์เส้นเลียบคูส่งน้ า หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้   2,275,000.- บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นเลียบคลองข้างบ้านผู้ใหญ่พยอม อ่อนศิริ  
    ซ.โปรงพรหม 2 หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้   1,500,000.- บาท 
6. โครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นบ้านนางสาวสมร  ปิ่นทอง  หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       500,000.-บาท 
7. โครงการวางท่อระบายน้ า จากโรงงานไทแมท ถึงคลองระบายน้ า  
    ซ. โปร่งพรหม 3 หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       700,000.-บาท 
8. โครงการขยายผิวจราจรทางเช่ือมถนนเทพนคร บริเวณส่ีแยกโรงแรม เจ.พี.  
    ซ.โปร่งพรหม 2 หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       500,000.-บาท 
9. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นซุ้มประตูวัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน) หมู่ท่ี 4  
    ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,625,000.-บาท 
10. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นบ้านดอนซาก (ถนนมาลัยแมน ) หมู่ท่ี 4  
     ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้    4,375,000.-บาท 
11. โครงการวางท่อระบายน้ าเลียบคลองส่งน้ า จากถนนเส้นบ้านนายเท้ง ตรีธัญญา   
     ถึงคลองชลประทาน  หมู่ท่ี 4 ต้ังไว้       500,000.-บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายประเสริฐ เนียมพันธ์  หมู่ท่ี 4  
     ถึงคลองชลประทาน หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระพังโหม  เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    9,000,000.-บาท 
13. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล.เส้นบ้านนางเขียว ตรีสุคนธ์ หมู่ท่ี 4 ต้ังไว้    1,400,000.-บาท 
14. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน เส้นเลียบคลองหลังวัดหนองปลาไหล หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งกระพังโหม 
     เช่ือมต่อหมู่ท่ี 11  ต.ห้วยขวาง ต้ังไว้  19,000,000.-บาท 
15. โครงการเปิดถนนสาธารณะ จากไร่หน่อไม้ฝรั่ง ถึง สุดเขตทางสาธารณะ หมู่ท่ี 6 ต้ังไว้       300,000.-บาท 
16. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อมจอภาพ/เครื่องบันทึกภาพ 
      และอุปกรณ์ติดต้ัง หมู่ท่ี 1 – 7 ต้ังไว้    2,628,000.-บาท 
17. โครงการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) ระดับอ าเภอ ต้ังไว้         13,000.-บาท 
   รวมจ านวน  17  โครงการ  เป็นเงินจ านวน      46,844,000.-บาท 



จ 
งบประมาณปี  2569 
1. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ   
    รร.วัดหนองปลาไหล  (ขอรับการอุดหนุน) ต้ังไว้       120,000.-บาท 
2. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์  สายบ้านรางพิกุล หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน ต้ังไว้   1,278,000.- บาท 
3. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์เส้นเลียบคูส่งน้ า หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,275,000.-บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกปากทางเข้าบ้านนายประยูร ถิ่นโพธิ์วงษ ์
    เส้นถึงท่ีดินนายสนอง พัดทอง หมู่ท่ี 3            ต้ังไว้       100,000.-บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายบุญมา มีทรัพย์มั่น  หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       130,000.-บาท 
6. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นซุ้มประตูวัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน)  
    หมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,625,000.-บาท 
7. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นบ้านดอนซาก (ถนนมาลัยแมน ) หมู่ท่ี 4  
     ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้    4,375,000.-บาท 
8. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน เส้นเลียบคลองหลังวัดหนองปลาไหล หมู่ท่ี 6  
     ต.ทุ่งกระพังโหม  เช่ือมต่อหมู่ท่ี 11  ต.ห้วยขวาง ต้ังไว้  19,000,000.-บาท 
9. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายหอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ต้ังไว้       200,000.-บาท 
10. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อมจอภาพ/เครื่องบันทึกภาพ 
      และอุปกรณ์ติดต้ัง หมู่ท่ี 1 – 7 ต้ังไว้    2,628,000.-บาท 
11. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังไว้         15,000.-บาท 
12. โครงการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) ระดับอ าเภอ ต้ังไว้         13,000.-บาท 
   รวมจ านวน  12  โครงการ  เป็นเงินจ านวน      32,759,000.-บาท 
 
งบประมาณปี  2570 

1. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ   
    รร.วัดหนองปลาไหล  (ขอรับการอุดหนุน) ต้ังไว้       120,000.-บาท 
2. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์  สายบ้านรางพิกุล หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน ต้ังไว้    1,278,000.-บาท 
3. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์เส้นเลียบคูส่งน้ า หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,275,000.-บาท 
4. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรงุ  เส้นบ้านนางสมใจ  หงี่อ้น หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       500,000.-บาท 
5. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ซ. โปรง่พรหม 3 จากบ้าน ผอ.อุษา อุษาหกุล 
    ถึงคลองข้างบ้านนายจ าลอง บัวเรือง  หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้       700,000.-บาท 
6. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นซุ้มประตูวัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน) หมู่ท่ี 4  
    ต.ทุ่งกระพังโหม เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งขวาง ต้ังไว้    2,625,000.-บาท 
7. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ เส้นบ้านดอนซาก (ถนนมาลัยแมน ) หมู่ท่ี 4  
     ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้    4,375,000.-บาท 
8. โครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นเลียบบ่อทราย หมู่ท่ี 4 ต้ังไว้       500,000.-บาท 



ฉ 
9. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน เส้นเลียบคลองหลังวัดหนองปลาไหล หมู่ท่ี 6 ต.ทุ่งกระพังโหม 
    เช่ือมต่อหมู่ท่ี 11  ต.ห้วยขวาง ต้ังไว้  19,000,000.-บาท 
10. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลก์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าสุสานฮ่วงกัก  
      จนถึงประตูน้ าหลังโรงเรียนวัดหนองปลาไหล  หมู่ท่ี 6 ต้ังไว้    6,000,000.-บาท 
11. โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล. เส้นบ้านนางสมบัติ วงษ์จ าปา  
      ถึงบ้านนายเชิด มีสา หมู่ท่ี 6 ต้ังไว้    3,200,000.-บาท 
12. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อมจอภาพ/เครื่องบันทึกภาพ 
      และอุปกรณ์ติดต้ัง หมู่ท่ี 1 – 7 ต้ังไว้    2,628,000.-บาท 
13. โครงการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) ระดับอ าเภอ ต้ังไว้         13,000.-บาท 

   รวมจ านวน  13  โครงการ  เป็นเงินจ านวน      43,214,000.-บาท 
 

สรุปจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 

1. ปีงบประมาณ 2566 รวมจ านวน  17  โครงการ เป็นเงินจ านวน    34,992,000.- บาท 
2. ปีงบประมาณ 2567 รวมจ านวน  22  โครงการ เป็นเงินจ านวน    64,659,000.- บาท 
3. ปีงบประมาณ 2568 รวมจ านวน  17  โครงการ เป็นเงินจ านวน    46,844,000.- บาท 
4. ปีงบประมาณ 2569 รวมจ านวน  12  โครงการ เป็นเงินจ านวน    32,759,000.- บาท 
5. ปีงบประมาณ 2570 รวมจ านวน  13  โครงการ เป็นเงินจ านวน    43,214,000.- บาท 

         รวมจ านวน  81  โครงการ เป็นเงินจ านวน  222,468,000.- บาท 

 
******************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 
                 หน้า 
ค าน า 

เหตุผลและความจ าเป็น         ก – ฉ 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)      1 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)      3 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2)      19 

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.03)      24 

 
--------------------------------------------- 

ภาคผนวก 
- ประกาศ  เรื่อง  อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ลงวันท่ี  15  สิงหาคม  2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 

(แบบ ผ. 01) 
 



 
 
 
2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
                          

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                         
1.1 แผนงานการศึกษา 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000 
1.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
      และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

รวม 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ             
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
2.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการบริการสาธารณะ 

            

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 32,231,000 17 60,683,000 14 44,083,000 8 29,983,000 10 40,453,000 63 207,433,000 
3.3 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

รวม 14 32,231,000 17 60,683,000 14 44,083,000 8 29,983,000 10 40,453,000 63 207,433,000 

 
 

แบบ ผ. 01 

1 



 
 
 

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
                          

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม             
4.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2,628,000 2 2,643,000 1 2,628,000 2 2,643,000 1 2,628,000 7 13,170,000 

4.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 13,000 2 1,213,000 1 13,000 1 13,000 1 13,000 6 1,265,000 
4.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
      และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

รวม 2 2,641,000 4 3,856,000 2 2,641,000 3 2,656,000 2 2,641,000 13 14,435,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

            

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

5.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการบริหารจัดการท่ีดี             
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 17 34,992,000 22 64,659,000 17 46,844,000 12 32,759,000 13 43,214,000 81 222,468,000 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 

(แบบ ผ. 02) 



 
 

    
     

  
 แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

    
     

   ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                    และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   1.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการจ้างครูสอนภาษา 

ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ฯลฯ 
รร.วัดหนองปลาไหล 
(ขอรับการอุดหนุน) 

เพื่อให้นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาความรู้ทางด้านภาษา 
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

-นักเรียนได้รับการพัฒนา 
ทักษะความรู้ทางด้านภาษา 
ต่างประเทศครบทุกคน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 100  
ของนักเรียน 
ได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ทางด้านภาษา 
ต่างประเทศ 

นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจในภาษา 
ต่างประเทศและ 
สามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
ประจ าวันได้ 
 

- ส านักปลัด 
- รร.วัดหนองปลาไหล 

 รวม  1  โครงการ   120,000 120,000 120,000 120,000 120,000    
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
   
1 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เส้นบ้านรางพิกุล หมู่ที่  2  
ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อเขตเทศบาล 
ต าบลก าแพงแสน 
จุดเร่ิมต้น N 13.990973° E 99.977902° 
จุดสิ้นสุด N  13.997066° E 99.978392° 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร ไป - มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 730 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

2,628,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ในการเดินทาง 
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และ 
การเดินทางสะดวก 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล ์
สายบ้านรางพิกุล หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
เชื่อมต่อเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน 
จุดเร่ิมต้น N 13.990973°  E 99.977902° 
จุดสิ้นสุด N  13.997066° E 99.978392° 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร ไป - มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์เส้นบ้านรางพิกุล 
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
เชื่อมต่อเขตเทศบาล 
ต าบลก าแพงแสน 
ระยะทาง 730 เมตร  
ถนนกว้าง 6 เมตร 

1,278,000 1,278,000 1,278,000 1,278,000 1,278,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการติดต้ัง 
แสงสว่างรายทาง 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และ 
การเดินทางสะดวก 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay 
Asphalt Concrete ถนนเส้นทางเข้า 
โรงเรียนแพรววิทยา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทาง 
สัญจร ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง  4  เมตร 
ยาว     250  เมตร 
หนา    0.05  เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80  
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
มากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
4 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 

ถนนเส้นทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา 
หมู่ที่ 2 

- เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
- เพื่อให้การระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง   250   เมตร 

600,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ 
ปัญหาน้ าท่วม/ 
น้ าระบายไม่ทัน 
ลดลง 

- ลดการเกิดปัญหา 
น้ าท่วมขัง/ระบาย 
น้ าไม่ทัน 

กองช่าง 

5 โครงการขยายผิวจราจรบริเวณ 
ถนนเส้นทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง 
สัญจรไป - มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ขยายพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 30 ต.ร.ม. 

100,000 100,000 - - - ร้อยละ 80  
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
มากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
ถนนเส้นโรงเเรม เจ.พี บ้านรางพิกุล  
ซอย 2  หมู่ที่ 2 

- เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
- เพื่อให้การระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง  450   เมตร 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของ 
ปัญหาน้ าท่วม/ 
น้ าระบายไม่ทัน 
ลดลง 

- ลดการเกิดปัญหา 
น้ าท่วมขัง/ระบาย 
น้ าไม่ทัน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นข้างร้านพูลสุข 
หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไป-มา สะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 130,000 - - ร้อยละ 80  
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
มากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
มากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 

5 



 
 

 
 

           
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล ์

เส้นเลียบคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระพังโหม 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.990850° E 99.989939°  
จุดสิ้นสุด  
N 13.979500° E 99.988751° 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์ เส้นเลียบคูส่งน้ า 
หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระพังโหม  
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง  
ระยะทาง 1,300 เมตร 
ถนนกว้าง 6 เมตร 

2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการติดต้ัง 
แสงสว่างรายทาง 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และ 
การเดินทางสะดวก 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน   
จากประตูน้ า โรงงานไทแมท ถงึทีดิน 
นายประสงค์ ค าปั้น  หมู่ที่ 3  
ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อหมู่ 2 
ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.988872° E 99.979422°  
จุดสิ้นสุด 
 N 13.985227° E 99.987690° 

เพื่อป้องกันการ 
ทรุดตัวของถนน 
และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

เขื่อนกันดิน 
ระยะ  1,200  เมตร 

12,000,000 12,000,000 - - - เขื่อนกันดิน 
ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

แก้ปัญหาการทรุดตัว 
ของถนน และ
ป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

กองช่าง 

6 



 

 
 
 
 

           
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

เส้นบ้านนายวินัย  ประทุมทอง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง   4.00 เมตร 
ยาว          184  เมตร 
หนา         0.15  เมตร 

600,000 -  - - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการขนส่ง 
ผลผลิตมีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการเปิดทางสาธารณะ 
ติดกับที่ดินนางภารดา เจริญศักด์ิ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว          120  เมตร 
หนา        0.20  เมตร 

- 580,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการขนส่ง 
ผลผลิตมีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน 
ปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete  
จากถนนเทพนคร ถึงแยกทางเข้าเบ้าน 
นายสมบัติ ปู่น้อย 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรใหม่  
(Overlay Asphalt Concrete)  
ถนนกว้าง   4.00 เมตร   
ยาว           321 เมตร 
หนา          0.05 เมตร 

- 800,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการขนส่ง 
ผลผลิตมีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

7 



 
 

           
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นเลียบคลอง 

ข้างบ้านผูใ้หญ่พยอม อ่อนศิริ  
ซ.โปร่งพรหม 2   
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร ไป – มา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง  4.00  เมตร 
ยาว          595  เมตร 
หนา        0.15  เมตร 

- - 1,500,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการเปิดถนนสาธารณะ  
เส้นบ้านนางสาวสมร  ปิ่นทอง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร ไป – มา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะเพิ่ม 1 เส้น 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.20 เมตร   

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากโรงงานไทแมท ถงึคลองระบายน้ า 
ซ. โปร่งพรหม 3 
หมู่ที่ 3 

- เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
- เพื่อให้การระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

วางท่อ ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง   130  เมตร 

- - 700,000 - - ร้อยละ 80  
ของปัญหาน้ าท่วม/ 
น้ าระบายไม่ทันลดลง 

- ลดการเกิดปัญหา 
น้ าท่วมขัง/ระบาย 
น้ าไม่ทัน 

กองช่าง 

16 โครงการขยายผิวจราจรทางเชื่อม 
ถนนเทพนครบริเวณสี่แยกโรงแรม เจ.พี. 
ซ. โปร่งพรหม 2  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร ไป – มา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

พื้นที่ผิวจราจรรวม 
ไม่น้อยกว่า 200 ตรม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

8 



 
 
 

           
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยก 

ปากทางเข้าบ้านนายประยูร ถิ่นโพธิ์วงษ์ 
ถึงที่ดินนายสนอง พัดทอง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร ไป – มา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง   4.00   เมตร 
ยาว             34   เมตร 
หนา          0.15  เมตร 

- - - 100,000 - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร ไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายบุญมา มีทรัพย์มั่น   
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร ไป – มา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง   4.00  เมตร 
ยาว             40  เมตร 
หนา         0.15  เมตร 

- - - 130,000 - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร ไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง 
เส้นบ้านนางสมใจ  หงี่อ้น 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร ไป – มา 
สะดวกปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง  4.00  เมตร 
ยาว          167  เมตร 
หนา        0.15  เมตร 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร ไป - มา 

ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิตมีความ 
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
ซ.โปร่งพรหม 3 จากบ้าน ผอ.อุษา 
อุตสาหกุล ถึงคลองข้างบ้านนายจ าลอง  
บัวเรือง  หมู่ที่ 3 

- เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
- เพื่อให้การระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง    320  เมตร 

- - - - 700,000 ร้อยละ 80  
ของปัญหาน้ าท่วม/ 
น้ าระบายไม่ทันลดลง 

- ลดการเกิดปัญหา 
น้ าท่วมขัง/ระบาย 
น้ าไม่ทัน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
21 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล ์

เส้นซุ้มประตูวัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน) 
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกระพังโหม  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 
ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.973094° E 99.997766° 
จุดสิ้นสุด   
N 13.968499° E 99.987087° 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร  
ไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์ เส้นซุ้มประตู 
วัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน) 
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกระพังโหม  
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง  
ระยะทาง 1,500 เมตร 
ถนนกว้าง 7 เมตร 

2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ร้อยละ 80  
ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์  
เส้นบ้านดอนซาก (ถนนมาลัยแมน ) หมู่ที่ 4  
ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5  
จุดเร่ิมต้น  
N 13.966635° E100.002618° 
จุดสิ้นสุด  
N 13.971767° E 99.991938° 
และ N 13.956643° E 99.995215° 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์ เส้นบ้านดอนซาก 
(ถนนมาลัยแมน) หมู่ที่ 4  
ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล  
หมู่ที่ 5  
ระยะทางรวม 2,500 เมตร  
ถนนกว้าง 7 เมตร 

4,375,000 4,375,000 4,375,000 4,375,000 4,375,000 ร้อยละ 80  
ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

10 



 
 
 

           
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
23 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เส้นเลียบคลอง 

จากแยกทับมะเขือ ถึงบ้าน น.ส.ขวัญใจ ลาวโฉม 
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อหมู่ที่ 2  
ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.971909°  E 99.991607° 
จุดสิ้นสุด  
N 13.969804°  E 99.992218° 

 เพื่อป้องกันการ 
ทรุดตัวของถนน 
และป้องกันดินพัง 
ทลายลง 

เขื่อนกันดิน  
ระยะ  270 เมตร 

4,000,000 4,000,000 - - - เขื่อนกันดิน 
ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

- แก้ปัญหาการทรุดตัว 
ของถนน และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน 
คสล. จากบ้านนายส าเลียง มัจฉา  
ถึงถนนมาลัยแมน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

ถนนกว้าง   5.00 เมตร 
ยาว           200 เมตร 
หนา         0.15  เมตร 

-  600,000 - - - ร้อยละ 80  
ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้น 
ในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการวางท่อระบายน้ าเลียบคลองส่งน้ า 
จากถนนเส้นบ้านนายเท้ง ตรีธัญญา  
ถึงคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 4 

-ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
-การระบายน้ า 
สะดวกมากขึ้น 

- วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดท่อ Ø 1.20  เมตร 
จ านวน  12 ท่อน 

- 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80  
ของปัญหาน้ าท่วม/ 
น้ าระบายไม่ทัน 
ลดลง 

- ลดการเกิดปัญหา 
น้ าท่วมขัง/ 
ระบายน้ าไม่ทัน 

กองช่าง 

11 



 

 
 

           
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เส้นบ้านนายประเสริฐ เนียมพันธ์ 
หมู่ที่ 4 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 
ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2  
ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.973596°  E 99.991197° 
จุดสิ้นสุด  
N 13.980274°  E 99.989356° 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจรไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

ถนนกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว        2,000 เมตร 
หนา         0.15 เมตร 

- 9,000,000 9,000,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง 
ถนน คสล.เส้นบ้านนางเขียว ตรีสุคนธ์  
หมู่ที่ 4  
 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจรไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

ถนนกว้าง  5.00 เมตร  
ยาว          350 เมตร 
หนา        0.15  เมตร 

- - 1,400,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

 

28 โครงการเปิดถนนสาธารณะ 
เส้นเลียบบ่อทราย  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจรไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะเพิ่ม 1 เส้น 
กว้าง        5.00 เมตร 
ยาว          400 เมตร 
หนา         0.20 เมตร   

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
29 โครงการปูผิวจราจร Overlay Asphalt 

Concrete  ถนนเส้นร้านค้าป้าปอง 
ถึง บ้านนายอ าพร โทงแก้ว พร้อมราวกันตก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจรไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรใหม่  
Overlay Asphalt Concrete 
กว้าง     6.00 เมตร 
ยาว       600 เมตร 
หนา     0.05  เมตร 

- 2,000,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการวางท่อระบายน้ า  
จากบ้านนายลือชัย  แร่กรูด  
ถึงคลองสาธารณะ (นาบัว) 
หมู่ที่ 5 

-ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
-การระบายน้ า 
สะดวกมากขึ้น 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง   110  เมตร 

- 150,000 - - - ร้อยละ 80  
ของปัญหาน้ าท่วม/ 
น้ าระบายไม่ทันลดลง 

- ลดการเกิดปัญหา 
น้ าท่วมขัง/ 
ระบายน้ าไม่ทัน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหล ถึง 
ประตูน้ ากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว         410 เมตร 
หนา        0.15 เมตร 

1,000,000 - - - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน  
เส้นเลียบคลองหลังวัดหนองปลาไหล 
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 11  ต.ห้วยขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.952124°  E 100.001046° 
จุดสิ้นสุด  
N 13.943882°  E 100.000349° 

- เพื่อป้องกันการ 
ทรุดตัวของถนน 
และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

เขื่อนกันดิน  2 ฝั่ง 
ระยะทาง  2,400 เมตร 

- 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 เขื่อนกันดิน 
ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

- ป้องกันการทรุดตัว 
ของถนน และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

กองช่าง 

33 โครงการเปิดถนนสาธารณะ 
จากไร่หน่อไม้ฝร่ัง ถึงสุดเขต 
ทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

เปิดทางสาธารณะ 
เพิ่ม 1 เส้น 
ถนนกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว          180 เมตร 

- - 300,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
34 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย 

หอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร/ 
กิจกรรมและ 
ความรู้ต่าง ๆ  
ให้ประชาชน 
ได้รับทราบ 

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 6 

- - - 200,000 - ร้อยละ 80 ประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
ติดต้ังหอกระจ่ายข่าว 

ประชาชนได้รับข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง 
ถูกต้องและทันต่อ 
สถานการณ์ 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลก์ติกคอนกรีต  
บริเวณทางเข้าสุสานฮ่วงกัก จนถึงประตูน้ า 
หลังโรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง   6.00  เมตร 
ยาว         1,200 เมตร  
หนา           0.05 เมตร 

- - - - 6,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนถนน คสล. 
เส้นบ้านนางสมบัติ วงษ์จ าปา 
ถึงบ้านนายเชิด มีสา 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนนกว้าง   5.00 เมตร 
ยาว           800 เมตร  
หนา          0.15 เมตร 

- - - - 3,200,000 ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั 

37 โครงการขยาย/ปรับปรุง 
ถนน คสล. ช่วงโค้ง 
ศาลาประชาคม   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

ขยายถนนช่วงโค้ง 
ศาลาประชาคม  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
200 ตรม. 
หนา 0.15  เมตร 

150,000 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
มากขึ้นในการ 
สัญจรไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางและการ 
ขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวก 
มากขึ้น 

กองช่าง 

38 โครงการลอกท่อระบายน้ า 
จากบ้านนายสุพจน์  
สัจจาพิทักษ์  
ถึงสะพานหนองกรด 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อลอกท่อระบายน้ า 
ที่อุดตัน 
-เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้ าระบายไม่ทัน 
และป้องกันน้ าท่วม 

ลอกท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 7 
ระยะทาง 160 เมตร 

- 200,000 - - - ร้อยละ 80 
ของปัญหาน้ าท่วม/ 
น้ าระบายไม่ทันลดลง 

- ลดการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วมขัง/ 
ระบายน้ าไม่ทัน 

กองช่าง 

39 โครงการวางท่อระบายน้ า  
บริเวณศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 7 

-เพื่อลอกท่อระบายน้ า 
ที่อุดตัน 
-เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้ าระบายไม่ทัน 
และป้องกันน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
ระยะทาง   50  เมตร 

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของปัญหาน้ าท่วม/ 
น้ าระบายไม่ทันลดลง 

- ลดการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วมขัง/ 
ระบายน้ าไม่ทัน 

กองช่าง 

 รวม   39  โครงการ   32,231,000 60,683,000 44,083,000 29,983,000 40,453,000    16 



 
 
 

 

 
 
 
 

           
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

    4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 

พร้อมจอภาพ/เคร่ืองบันทึกภาพ 
และอุปกรณ์ติดต้ัง  หมู่ที่ 1 - 7 

- เพื่อใช้บันทึกข้อมูล 
เหตุการณ์ต่างๆ 
- เพื่อป้องกันชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน 

- กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 4 จุด 
หมู่ที่ 1  จ านวน 1 จุด 
หมู่ที่ 5  จ านวน 2 จุด 
หมู่ที่ 6  จ านวน 1 จุด 

2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการติดต้ัง 
กล้องวงจรปิด 

เพิ่มความ 
ปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการดับเพลิง การกู้ภัย 
และบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กบัประชาชนในต าบล 
ทุ่งกระพังโหม 

จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  
ขนาด 1.5 นิ้ว   
ยาว 20 ม. 
และขนาด 2.5 นิ้ว  
ยาว 20 ม. 
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
อย่างละ 1 ม้วน 

- 15,000 - 15,000 - สายดับเพลิง 
มีคุณภาพและ 
พร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ 

มีอุปกรณ์ 
การดับเพลิง 
การกู้ภัย 
พร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ 

ส านักปลัด 

 รวม  2  โครงการ   2,628,000 2,643,000 2,628,000 2,643,000 2,628,000    

17 



 

 

           
แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

    4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั 
1 โครงการจัดซื้อเคร่ือง 

ออกก าลังกายกลางแจ้ง  
พร้อมติดต้ังหลังคา 

- เพื่อให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายและมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกาย 
กลางแจ้ง พร้อมติดต้ังหลังคา 
หมู่ที่ 1 - 7 

- 1,200,000 - - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ได้มาใช้บริการเคร่ืองออก 
ก าลังกายและมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนได้ 
ออกก าลังกาย 
และมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรงขึ้น 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการสนับสนุนงบ 
ประมาณเงินอุดหนุน 
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) 
ระดับอ าเภอ 

- เพื่อสนับสนุนการจัดต้ัง 
ศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือ 
ประชาชน ของ อปท.  
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการและปฏิบัติงาน 
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  
เป็นสถานที่กลางในการให ้
ค าปรึกษาแนะน าหลักเกณฑ์ 
วิธีการในการขอรับความ 
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  
แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ของ อปท. ในเขตพื้นที่ 
อ. ก าแพงแสน  จ. นครปฐม 

สนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
ในการบริหารงานของสถาน 
ที่กลางใหแ้ก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามโครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  (สถานที่กลาง)  
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  
 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 
การช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท. (สถานที่กลาง) 
ระดับอ าเภอ ที่สามารถ 
ให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนได้อย่าง 
ทันท่วงท ี

-สามารถใหค้วามช่วยเหลือ 
ประชาชนที่ได้รับความ 
เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ  
ได้อย่างทันท่วงที 
 - เป็นสถานที่กลางในการ 
ให้ค าปรึกษาหรือแนะน า 
หลักเกณฑ์วิธีการใน 
การขอรับความช่วยเหลือ 
ในด้านต่าง ๆ ให้กับ 
ประชาชนในท้องถิ่น  
ของ อปท.ในเขตพื้นที่ 
- เป็นสถานที่กลางส าหรับ 
อ านวยการในการประสาน 
งานระหว่างอ าเภอ จังหวัด 
และอปท. ในเขตพื้นที่ของ 
อ.ก าแพงแสน 

ส านักปลัด 

 รวม  2  โครงการ   13,000 1,213,000 13,000 13,000 13,000    18 



 
 
 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 
ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 

(แบบ ผ. 02/2) 



 
 
 

           
แบบ ผ. 02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

ส าหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
   
1 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เส้นบ้านรางพิกุล หมู่ที่  2  
ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อเขตเทศบาล 
ต าบลก าแพงแสน 
จุดเร่ิมต้น N 13.990973° E 99.977902° 
จุดสิ้นสุด N  13.997066° E 99.978392° 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร ไป - มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 730 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

2,628,000 - - 2,628,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ในการเดินทาง 
สะดวกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และ 
การเดินทางสะดวก 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล ์
สายบ้านรางพิกุล หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
เชื่อมต่อเขตเทศบาลต าบลก าแพงแสน 
จุดเร่ิมต้น N 13.990973°  E 99.977902° 
จุดสิ้นสุด N  13.997066° E 99.978392° 

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร ไป - มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์เส้นบ้านรางพิกุล 
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกระพังโหม 
เชื่อมต่อเขตเทศบาล 
ต าบลก าแพงแสน 
ระยะทาง 730 เมตร  
ถนนกว้าง 6 เมตร 

1,278,000 1,278,000 1,278,000 1,278,000 1,278,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการติดต้ัง 
แสงสว่างรายทาง 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และ 
การเดินทางสะดวก 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

ส าหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล ์

เส้นเลียบคูส่งน้ า หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระพังโหม 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.990850° E 99.989939°  
จุดสิ้นสุด  
N 13.979500° E 99.988751° 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป - มา สะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์ เส้นเลียบคูส่งน้ า 
หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระพังโหม  
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2  
ต.ทุ่งขวาง  
ระยะทาง 1,300 เมตร 
ถนนกว้าง 6 เมตร 

2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ต่อการติดต้ัง 
แสงสว่างรายทาง 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และ 
การเดินทางสะดวก 
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน   
จากประตูน้ า โรงงานไทแมท ถงึทีดิน 
นายประสงค์ ค าปั้น  หมู่ที่ 3  
ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อหมู่ 2 
ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.988872° E 99.979422°  
จุดสิ้นสุด 
 N 13.985227° E 99.987690° 

เพื่อป้องกันการ 
ทรุดตัวของถนน 
และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

เขื่อนกันดิน 
ระยะ  1,200  เมตร 

12,000,000 12,000,000 - - - เขื่อนกันดิน 
ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

แก้ปัญหาการทรุดตัว 
ของถนน และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/2 



 

 

 

           
แบบ ผ. 02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

ส าหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล ์

เส้นซุ้มประตูวัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน) 
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกระพังโหม  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 
ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.973094° E 99.997766° 
จุดสิ้นสุด   
N 13.968499° E 99.987087° 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร  
ไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์ เส้นซุ้มประตู 
วัดหนองขาม (ถนนมาลัยแมน) 
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกระพังโหม  
เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง  
ระยะทาง 1,500 เมตร 
ถนนกว้าง 7 เมตร 

2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ร้อยละ 80  
ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์  
เส้นบ้านดอนซาก (ถนนมาลัยแมน ) หมู่ที่ 4  
ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5  
จุดเร่ิมต้น  
N 13.966635° E100.002618° 
จุดสิ้นสุด  
N 13.971767° E 99.991938° 
และ N 13.956643° E 99.995215° 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
โซล่าเซลล์ เส้นบ้านดอนซาก 
(ถนนมาลัยแมน) หมู่ที่ 4  
ถึงบ้านทุ่งหนองปลาไหล  
หมู่ที่ 5  
ระยะทางรวม 2,500 เมตร  
ถนนกว้าง 7 เมตร 

4,375,000 4,375,000 4,375,000 4,375,000 4,375,000 ร้อยละ 80  
ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกมากขึ้น 
ในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

ส าหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
7 โครงการก่อสรา้งเขื่อนกันดิน เส้นเลียบคลอง 

จากแยกทับมะเขือ ถึงบ้าน น.ส.ขวัญใจ ลาวโฉม 
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อหมู่ที่ 2  
ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.971909°  E 99.991607° 
จุดสิ้นสุด  
N 13.969804°  E 99.992218° 

 เพื่อป้องกันการ 
ทรุดตัวของถนน 
และป้องกันดินพัง 
ทลายลง 

เขื่อนกันดิน 
ระยะ  270 เมตร 

4,000,000 4,000,000 - - - เขื่อนกันดิน 
ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

- แก้ปัญหาการทรุดตัว 
ของถนน และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายประเสริฐ เนียมพันธ์ 
หมู่ที่ 4 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 
ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2  
ต.ทุ่งขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.973596°  E 99.991197° 
จุดสิ้นสุด  
N 13.980274°  E 99.989356° 

เพื่อให้ประชาชน 
เดินทางสัญจร 
ไป – มา 
สะดวกปลอดภัย 
มากขึ้น 

ถนนกว้าง  6.00  เมตร 
ยาว        2,000 เมตร 
หนา         0.15 เมตร 

- 9,000,000 9,000,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 
มากขึ้นในการสัญจร 
ไป - มา 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนส่งผลผลิต 
มีความสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2565 

ส าหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 

         

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเนน้ด้านการขนส่ง (Transport) เมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Food Metropolis)  
                                 และเมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) รองรับผู้สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก (Global Content) 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐม  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
9 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน  

เส้นเลียบคลองหลังวัดหนองปลาไหล 
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 11  ต.ห้วยขวาง  จุดเร่ิมต้น  
N 13.952124°  E 100.001046° 
จุดสิ้นสุด  
N 13.943882°  E 100.000349° 

- เพื่อป้องกันการ 
ทรุดตัวของถนน 
และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

เขื่อนกันดิน  2 ฝั่ง 
ระยะทาง  2,400 เมตร 

- 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 เขื่อนกันดิน 
ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

- ป้องกันการทรุดตัว 
ของถนน และป้องกัน 
ดินพังทลายลง 

กองช่าง 

 รวม  9  โครงการ   29,181,000 54,553,000 38,553,000 32,181,000 29,553,000    

23 



 
 
 
 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 

 (แบบ ผ. 03) 



 
 
 

บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 2566 2567 2568 2569 2570 ผิดชอบหลัก 
1 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือประชาสัมพันธ ์ - ติดต้ังระบบเสียงตามสาย  -  -  - 200,000  - กองช่าง 
  และการโยธา     ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม  หมู่ที่ 6        
        และความรู้ต่าง ๆ ให ้         
    ประชาชนได้รับทราบ        
2 แผนงานการรักษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพ่ือใช้บันทึกข้อมูล - กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 ส านักปลัด 
  ความสงบภายใน     เหตุการณ์ต่าง ๆ จ านวน 4 จุด          
        - เพ่ือป้องกันชีวิตและ หมู่ที่ 1  จ านวน 1 จุด          
        ทรัพย์สินของประชาชน หมู่ที่ 5  จ านวน 2 จุด         
          หมู่ที่ 6  จ านวน 1 จุด         
    ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - เพ่ือเตรียมความพร้อม - จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง   - 15,000  - 15,000  - ส านักปลัด 
        ในการดับเพลิง การกู้ภัย  ขนาด 1.5 น้ิว  ยาว 20 ม.          
        และบรรเทาความเดือดร้อน และขนาด 2.5 น้ิว ยาว 20 ม.         
        ให้กับประชาชนในต าบล พร้อมข้อต่อสวมเร็ว         
        ทุ่งกระพังโหม  อย่างละ 1 ม้วน         
 3 แผนงานสร้างความ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์กีฬา  - เพ่ือให้ประชาชนได้ออก - จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  - 1,200,000  -  -  - กองสาธารณสุข 
  เข้มแข็งของชุมชน     ก าลังกายและมีสขุภาพ กลางแจ้ง พร้อมติดต้ังหลังคา        

         ร่างกายที่แข็งแรง หมู่ที่ 1 - 7             
รวม 2,628,000 3,843,000 2,628,000 2,843,000 2,628,000   

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 

24 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
เรื่อง   อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
………………………………………………………………………….. 

            

           ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2566 – 2570)  ไปเมื่อวันท่ี 3  กุมภาพันธ์ 25๖5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.25๖๑ แล้วนั้น 

            องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2570 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ทุ่งกระพังโหม  ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วในคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565       
เมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  2565  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2565  
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  และเพื่อควบคุมการด าเนินงาน       
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

        จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ.2565 

 
                                          (ลงช่ือ)  

(นายอนุชา กุลดิลก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 


