
แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี 2565 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี

     ๑.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 4 1,270,000 5 1,270,000

รวม - - - - - - 1 ๔ 1,270,000 5 1,270,000

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา มีความสะดวกรวดเร็ว

     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - -

     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 1,380,000     11 4,648,200 12 6,028,200

รวม - - - - - - 1 1,380,000     ๑๑ 4,648,200 12 6,028,200

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

    1.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - -

    1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  



แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕๖4 ปี 2565 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
    1.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 1 500,000 1 500,000 2 1,000,000

    1.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - 1 500,000 1 500,000

    1.๓ แผนงานการศึกษา - - - - - - 2 300,000 3 420,000 5 720,000

    1.๔ แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

    1.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

    1.๖ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 500,000 ๓ 1,300,000    ๔ 1,800,000    

    1.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - 1 200,000 1 200,000

    1.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - 3 150,000 3 150,000

    1.๙ แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - ๔ 1,300,000     ๑๒ 3,070,000 ๑๖ 4,370,000    

รวมทั้งสิ้น - - - - - - ๖ 2,680,000     ๒๗ 8,988,200 ๓๓ 11,668,200     

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  



แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี

        ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างฝายน้ําล้นบริเวณ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ ก่อสร้างฝายน้ําล้น - - - - 300,000 ร้อยละของ ประชาชน จํานวน กองช่าง

ห้วยขี้พร้าขม หมู่ที่ 8 อย่างเพียงพอตลอดปี บริเวณห้วยขี้พร้าขม หมู่ที่ 8 ครัวเรือนมีน้ํา 168 ครัวเรือน

(ช่วงหลังร้านวัสดุก่อสร้าง) (ช่วงหลังร้านวัสดุก่อสร้าง) ใช้ในการ มีน้ําใช้อย่าง

ขนาดกว้าง 12 เมตร อุปโภคบริโภค เพียงพอตลอดปี

สันฝายสูง 2 เมตร

ผนังข้างสูง 3.50 เมตร

(ตามแบบรูปและรายการ

ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด)

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ



แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี

        ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ขยายเขตท่อส่งน้ําเพื่อ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ ขยายเขตท่อส่งน้ําเพื่อ - - - - 350,000 ร้อยละของ ประชาชน จํานวน กองช่าง

การเกษตรบ้านวังจันทร์ ในการอุปโภคบริโภคและ การเกษตรบ้านวังจันทร์ ครัวเรือน 373 ครัวเรือน

ซอย 14 และซอย 15 การเกษตร ซอย 14 และซอย 15 มีน้ําใช้ใน มีน้ําใช้อย่าง

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ขนาดท่อส่งน้ํา การอุปโภค เพียงพอตลอดปี

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริโภคและ และบรรเทา

ระยะความยาว 283 เมตร การเกษตร ความเดือดร้อน

(ตามแบบรูปและรายการ ของประชาชน

ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด)

4

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี

        ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ก่อสร้างคลองส่งน้ํา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ ก่อสร้างคลองส่งน้ํา - - - - 220,000 ร้อยละของ ประชาชน จํานวน กองช่าง

สายโป่งสะเดา (ช่วงที่ 2) ในการอุปโภคบริโภคและ สายโป่งสะเดา (ช่วงที่ 2) ครัวเรือน 166 ครัวเรือน

ต่อจากสายเดิม หมู่ที่ 4 การเกษตร ต่อจากสายเดิม หมู่ที่ 4 มีน้ําใช้ใน มีน้ําใช้อย่าง

ขนาดปากคลองกว้าง 1.50 เมตร การอุปโภค เพียงพอตลอดปี

ก้นคลองกว้าง 0.30 เมตร บริโภคและ และบรรเทา

ยาว 275 เมตร การเกษตร ความเดือดร้อน

หนา 0.07 เมตร ของประชาชน

ลาดเอียง 1:1

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ



5

แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี

        ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ - - - - ร้อยละของ ประชาชน จํานวน กองช่าง

สระน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 5 ในการอุปโภคบริโภคและ สระน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 5 ครัวเรือน 422 ครัวเรือน

การเกษตร (บริเวณบ้านนายนทีเทพ ทองมี) มีน้ําใช้ใน มีน้ําใช้อย่าง

การอุปโภค เพียงพอตลอดปี

บริโภคและ และบรรเทา

การเกษตร ความเดือดร้อน

ของประชาชน

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ



แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี

        ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 วางท่อระบายน้ํา คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ วางท่อระบายน้ํา คสล. - - - - 400,000 ร้อยละของ ประชาชน จํานวน กองช่าง

ชนิดเหลี่ยมสําเร็จรูป ได้ตลอดปีและเป็นการ ชนิดเหลี่ยมสําเร็จรูป ครัวเรือน 235 ครัวเรือน

(Box Culvert) หมู่ที่ 6 แก้ไขปัญหาการขาดแคลน (Box Culvert) หมู่ที่ 6 มีน้ําใช้ใน มีน้ําใช้อย่าง

น้ําเพื่อการเกษตร บริเวณลําห้วยยาง การอุปโภค เพียงพอตลอดปี

(ช่วงไร่นายพิม แก้วนิล) บริโภคและ และบรรเทา

ขนาด 2,100 x1,800x1,000 มม. การเกษตร ความเดือดร้อน

จํานวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน ของประชาชน

(ตามแบบรูปรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2/1 เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 234,000 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 1 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย ซอย 2/1 หมู่ที่ 1 ประชาชน 377 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ (ซอยเข้าไร่นางสุภาพร แสนสวัสดิ์) ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

ยาว 117 เมตร มีความปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 409.50 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ํา

จํานวน 1 แห่ง 

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

8

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ



แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5/1 - - - - 36,900 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

ซอย 5/1 หมู่ที่ 1 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย หมู่ที่ 1 ประชาชน 377 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ (นายบิ่ม  เพิ่มพูน) ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

ยาว 23 เมตร มีความปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 69 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 500,000 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

ซอย 10/2 หมู่ที่ 2 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย ซอย 10/2 หมู่ที่ 2 ประชาชนที่ 324 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ยาว 374 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 935 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 9 เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 9 - - - - 481,000 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 7 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย หมู่ที่ 7 ประชาชน 130 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ ขนาดกว้าง 3 เมตร ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ยาว 300 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

(ตามรูปแบบและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 222,000 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย ซอย 3 (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5 ประชาชน 422 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ยาว 119 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 416.50 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 - - - - 280,000 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ประชาชน 422 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ยาว 150 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  



อบต.วังจันทร์กําหนด)
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ก่อสร้างถนนลาดยาง AC เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 8 - - - - 498,000 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 8 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย (สายบ้านทุ่งเคล็ดถึงเขาพระลาย) ประชาชน 422 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ ขนาดกว้าง 4 เมตร ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ยาว 233 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีความปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  



อบต.วังจันทร์กําหนด)
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 - - - - 267,000 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

หมู่ที่ 3 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย หมู่ที่ 3 ประชาชน 373 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ (ซอยบ้านนางเวียง เอราวัล) ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

ยาว 1,370 เมตร มีความปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ไม่น้อยกว่า 4,110 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 - - - - 54,300 ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย (สายบ้านนางเนย ดีเลิศ ประชาชน 373 ครัวเรือน

ความสะดวกและมึความ ถึงบ้าน น.ส.ปัถย์แพรวา) ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

ยาว 29 เมตร มีความปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ



ไม่น้อยกว่า 101.50 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ด้วยวิธี เพื่อให้ประชาชนมีถนน ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ด้วยวิธี - - - 1,380,000 - ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน 373 ครัวเรือน

หมู่ที่ 3 ความสะดวกและมึความ หมู่ที่ 3 ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ขนาดกว้าง 4 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

ยาว 660 เมตร มีความปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ขนาดกว้าง 3.50 เมตร

ยาว 340 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า

3,830 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดตั้งหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ติดตั้ง - - 500,000 500,000 500,000 ติดตั้ง ประชาชนรับรู้ข้อมูล สํานักปลัด

ไร้สาย ข้อมูลข่าวสารที่ประชา- หอกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าว ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์

สัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ไร้สายปีละ อย่างทั่วถึง

ไม่น้อยกว่า 6 จุด

18

(เดิม) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ปรับปรุงหอกระจายข่าว - - - 500,000 500,000 ปรับปรุง ประชาชนตําบล สํานักปลัด

ไร้สายองค์การบริหาร ข้อมูลข่าวสารที่ประชา- ไร้สาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 หอกระจายข่าว วังจันทร์ ได้รับข่าวสาร

ส่วนตําบลวังจันทร์ สัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ดังนี้ 1. ปรับปรุงชุดควบคุม ไร้สาย จากการประชาสัมพันธ์

และการออกอากาศ จํานวน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ผ่านหอกระจายข่าว

1 ชุด และ 2. ปรับปรุง ไร้สาย

ชุดภาครับสัญญาณ

จํานวน 6 จุด

19

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เปลี่ยนแปลงเป็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        ๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วย 1. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ประชาชนในพื้นที่ตําบล - - - - 500,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.ภาระค่าใช้จ่ายด้าน งานป้องกันฯ

พลังงานแสงอาทิตย์ ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยการ วังจันทร์ ตําบลวังจันทร์ พลังงานไฟฟ้าลดลง

นําไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจาก ร้อยละ 80 มีน้ําใช้ 2. สามารถบรรเทาความ

เซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ อย่างเพียงพอ เดือดร้อนการขาดแคลน

เป็นพลังงานทดแทน น้ําให้กับประชาชน

2. เพื่อบรรเทาความ 3. เพื่อลดค่าไฟฟ้าให้

เดือดร้อนการขาดแคลนน้ํา หน่วยงานและชุมชน

ให้กับประชาชน

3. เพื่อลดค่าไฟฟ้าให้

หน่วยงานและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)



20

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        ๑.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างหลังคาทางเดิน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความ ก่อสร้างหลังคาทางเดิน - - - - 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนมีความ กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยในการเดินเข้า เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหลังคาทางเดิน สะดวกสบายและ การศึกษาฯ

บ้านหนองมะกอก อาคารเรียน บ้านหนองมะกอก ตามแบบที่ อบต. ปลอดภัย

กําหนด

2 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - 100,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

เด็กเล็กบ้านหนองมะกอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ บ้านหนองมะกอก ได้รับการปรับปรุง มีอาคารที่ได้มาตรฐาน การศึกษาฯ

มาตรฐาน (ตามแบบที่ อบต.วังจันทร์ เป็นไปตามแบบที่

กําหนด) อบต.กําหนด

3 ก่อสร้างทางเดินเชื่อม เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความ ก่อสร้างทางเดินเชื่อม - - - - 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ระหว่างอาคารเรียน ปลอดภัยในการเรียน ต่อกันระหว่างอาคารเรียน มีทางเดิน มีสนามเด็กเล่นที่ได้ การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอน ตามแบบที่ อบต. มาตรฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)



บ้านซ่อง กําหนด
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        ๑.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา - - - 200,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กอง

เด็กเล็กบ้านซ่อง เด็กเล็กบ้านซ่องให้ได้ เด็กเล็กบ้านซ่อง มีโรงอาหารที่ได้ สนามเด็กเล่นที่ได้ การศึกษาฯ

มาตรฐาน (ตามแบบที่ อบต.วังจันทร์ มาตรฐานตาม มาตรฐาน

กําหนด) แบบที่ อบต.

กําหนด

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        ๑.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ประชุมผู้ปกครอง ศพด. เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กอง

ในสังกัด อบต.วังจันทร์ เด็กเล็กบ้านซ่องให้ได้ เด็กเล็กบ้านซ่อง มีโรงอาหารที่ได้ สนามเด็กเล่นที่ได้ การศึกษาฯ

มาตรฐาน (ตามแบบที่ อบต.วังจันทร์ มาตรฐานตาม มาตรฐาน

กําหนด) แบบที่ อบต.

กําหนด

งบประมาณ

(เดิม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสังคมที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        ๑.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ประชุมผู้ปกครอง ศพด. เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา - - - - 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กอง

ในสังกัด อบต.วังจันทร์ เด็กเล็กบ้านซ่องให้ได้ เด็กเล็กบ้านซ่อง มีโรงอาหารที่ได้ สนามเด็กเล่นที่ได้ การศึกษาฯ

มาตรฐาน (ตามแบบที่ อบต.วังจันทร์ มาตรฐานตาม มาตรฐาน

กําหนด) แบบที่ อบต.

กําหนด

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
       1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดตั้งระบบไฟทาง เพื่อให้ประชาชนได้มี ติดตั้งระบบไฟทางสาธารณะ - - - - 300,000 ร้อยละของ ประชาชนและผู้ใช้รถ กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที่ 2 ไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ประชาชน ใช้ถนนในยามค่ําคืน

บ้านหนองมะกอก ในเวลาค่ําคืนและเป็น มีไฟฟ้าใช้ มีความปลอดภัย

การลดอุบัติเหตุ ในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)



25

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

       1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชน ก่อสร้างลานกีฬา - - - - 500,000 ร้อยละของ เด็กและเยาวชน กองช่าง

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ได้มีลานกีฬาไว้ใช้ในการ อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ประชาชนที่ได้รับ มีสุขภาพร่างกาย

ออกกําลังกายที่ได้ ขนาดกว้าง 20 เมตร ความพึงพอใจ ที่แข็งแรง

มาตรฐาน ยาว 34 เมตร

หนา 0.10 เมตร 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)



ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

ตามแบบรูปและรายการที่ 

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ ก่อสร้างอาคารกองช่าง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เจ้าหน้าที่มีสถานที่ที่ใช้ กองช่าง

สํานักงาน (2) หมู่ที่ 3 ปฏิบัติงานและสะดวก ขนาดกว้าง 4 เมตร ผู้มาติดต่อ ในการปฏิบัติงานและ

ต่อผู้มาติดต่อราชการ ยาว 10 เมตร ราชการ ประชาชนที่มาติดต่อ

สูง 3.80 เมตร ราชการได้รับความ

(เดิม) หน้า 103

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ



หมู่ที่ 3 สะดวก

ตามแบบรูปและรายการที่ 

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ ก่อสร้างอาคารกองช่าง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เจ้าหน้าที่มีสถานที่ที่ใช้ กองช่าง

สํานักงาน (2) หมู่ที่ 3 ปฏิบัติงานและสะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ผู้มาติดต่อ ในการปฏิบัติงานและ

ต่อผู้มาติดต่อราชการ ยาว 10 เมตร ราชการ ประชาชนที่มาติดต่อ

เปลี่ยนแปลงเป็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ



สูง 3.80 เมตร ราชการได้รับความ

หมู่ที่ 3 สะดวก

ตามแบบรูปและรายการที่ 

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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แบบ ผ.๐2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุและอาสาสมัคร - - - - 200,000 1. ร้อยละ80 1. ผู้สูงอายุมีการพัฒนา กอง

และอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุตามแนวทาง ดูแลผู้สูงอายุในตําบล ของผู้สูงอายุและ ศักยภาพของตนเอง สวัสดิการ

ผู้สูงอายุ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ วังจันทร์ จํานวน 50 คน อาสาสมัครดูแล สามารถนําความรู้มา สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)



การมีส่วนร่วมในการ เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ใช้ในการพัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเอง สังคมและ โครงการเกิด และชุมชน

ชุมชน ความรู้ความเข้าใจ 2. ผู้สูงอายุได้รับความ

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ จากการศึกษา รู้และประสบการณ์

ได้รับความรู้และประสบการณ์ ดูงาน เพิ่มขึ้นสามารถนํามา

ในการที่จะนํามาพัฒนา ต่อยอดพัฒนาชมรม

ชมรมผู้สูงอายุได้อย่าง ผู้สูงอายุ

มีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 2. ร้อยละ80 3. อาสาสมัครดูแล

และทักษะในการดูแล ของผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุมีศักยภาพ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแล และทักษะในการดูแล

ให้แก่ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โครงการสามารถ อายุสามารถแนะนํา

4. เพื่อให้อาสาสมัคร นําความรู้/ทักษะ และช่วยดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุสามารถ ที่ได้รับมาต่อยอด ได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณ



แนะนําและช่วยดูแล ในการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ผู้สูงอายุ

30

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(เดิม) หน้า 103



1 สนับสนุนการจัดงาน เพื่อสนับสนุนการจัดงาน สนับสนุนการจัดงาน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้ง หน่วยงานที่ได้รับการ กองการ

พระนครคีรี - เมืองเพชร ให้เป็นไปด้วยความ พระนครคีรี - เมืองเพชร ที่จัดโครงการ สนับสนุนนําไปใช้ในการ ศึกษาฯ/

เรียบร้อย จัดกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ ที่ทําการ

ต่อไป ปกครอง

อําเภอ

แก่งกระจาน
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

เปลี่ยนแปลงเป็น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดงานพระนครคีรี - 1. เพื่อสนับสนุนงาน จัดงานพระนครคีรี - 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 1. กิจกรรมขบวนแห่ กองการ

เมืองเพชร ครั้งที่ 36 พระนครคีรี - เมืองเพชร เมืองเพชร ครั้งที่ 36 พิธีเปิดงานพระนครคีรี- ศึกษาฯ/

ประจําปี 2565 ครั้งที่ 36 ประจําปี 2565 ประจําปี 2565 เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ที่ทําการ

ให้ดําเนินไปด้วยความ ประจําปี 2565 ปกครอง

เรียบร้อย บรรลุวัตถุ 2. สามารถเผยแพร่ อําเภอ

ประสงค์ ประชาสัมพันธ์แหล่ง แก่งกระจาน

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม ท่องเที่ยวของอําเภอ

การท่องเที่ยวของอําเภอ แก่งกระจาน ให้เป็นที่

แก่งกระจาน จังหวัด รู้จัก

เพชรบุรี

32

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(เดิม)



2 อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เด็ก เยาวชน ประชาชน - 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก 1. ประเพณีและ กอง

ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา และอนุรักษ์ประเพณี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เยาวชน ประชาชน วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับ การศึกษาฯ/

วัฒนธรรมไทยทรงดํา ประมาณ 100 คน ที่เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมอนุรักษ์สู่รุ่น สภา

2. ปลูกจิตสํานึกให้เด็ก ต่อไป วัฒนธรรม

เยาวชนในท้องถิ่น เกิดความ 2. เด็ก เยาวชนมีจิต ตําบล

ตระหนักและเข้ามามี สํานึกเกิดความตระหนัก วังจันทร์

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเข้ามามีส่วนร่วม

ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญา ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ

ของชาวไทยทรงดําและ สืบสานภูมิปัญญาของ

คุณค่าความหลากหลาย ชาวไทยทรงดําและ

ทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นชีวิต คุณค่าหลากหลายทาง

ค่านิยมที่ดีงามและความ วัฒนธรรมทั้งที่เป็นชีวติ

เป็นไทย ค่านิยมที่ดีงามและ

ความเป็นไทย
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3. เพื่อให้เด็ก เยาวชนใน 3. เด็ก เยาวชนใน

ท้องถิ่นได้เรียนรู้ความ ท้องถิ่นได้เรียนรู้ความ

(เดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



สําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง สําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง

คุณค่าของศาสตร์ ความ คุณค่าของประวัติศาสตร์

เป็นมาและวัฒนธรรม ในท้องถิ่นความเป็นมา

ประเพณีของชาวไทย และวัฒนธรรม

ทรงดํา อันจะสร้างความ ประเพณีของชาว

ภูมิใจและจิตสํานึกในการ ไทยทรงดํา อันจะสร้าง

รักษาวัฒนธรรมประเพณี ความภูมิใจและ

สืบไป จิตสํานึกในการรักษา

วัฒนธรรม ประเพณี

ของท้องถิ่นสืบไป
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานงบประมาณ

(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เด็ก เยาวชน ประชาชน - 30,000 30,000 30,000 50,000 จํานวนเด็ก 1. ประเพณีและ กอง

ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา และอนุรักษ์ประเพณี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เยาวชน ประชาชน วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับ การศึกษาฯ/

วัฒนธรรมไทยทรงดํา ประมาณ 100 คน ที่เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมอนุรักษ์สู่รุ่น สภา

2. ปลูกจิตสํานึกให้เด็ก ต่อไป วัฒนธรรม

เยาวชนในท้องถิ่น เกิดความ 2. เด็ก เยาวชนมีจิต ตําบล

ตระหนักและเข้ามามี สํานึกเกิดความตระหนัก วังจันทร์

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเข้ามามีส่วนร่วม

ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญา ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ

ของชาวไทยทรงดําและ สืบสานภูมิปัญญาของ

คุณค่าความหลากหลาย ชาวไทยทรงดําและ

ทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นชีวิต คุณค่าหลากหลายทาง

ค่านิยมที่ดีงามและความ วัฒนธรรมทั้งที่เป็นชีวติ

เป็นไทย ค่านิยมที่ดีงามและ

ความเป็นไทย
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

งบประมาณ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน 3. เด็ก เยาวชนใน

ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความ ท้องถิ่นได้เรียนรู้ความ

สําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง สําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง

คุณค่าของศาสตร์ ความ คุณค่าของประวัติศาสตร์

เป็นมาและวัฒนธรรม ในท้องถิ่นความเป็นมา

ประเพณีของชาวไทย และวัฒนธรรม

ทรงดํา อันจะสร้างความ ประเพณีของชาว

ภูมิใจและจิตสํานึกในการ ไทยทรงดํา อันจะสร้าง

รักษาวัฒนธรรมประเพณี ความภูมิใจและ

สืบไป จิตสํานึกในการรักษา

วัฒนธรรม ประเพณี

ของท้องถิ่นสืบไป

36

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(เดิม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ประเพณีลอยกระทง 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ เด็ก เยาวชน ประชาชน - 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก 1. เด็ก เยาวชนและ กอง

ประชาสัมพันธ์และ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เยาวชน ประชาชน ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ การศึกษาฯ/

ส่งเสริมให้เกิดการมี ประมาณ 100 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ประเพณีวัฒนธรรมไทย คณะกรรมการ

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป หมู่บ้าน 

และฟื้นฟู สืบสานประเพณี 2. เกิดความรัก สามัคคี หมู่ที่ 1 

วัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ ภายในหมู่คณะ ชุมชน บ้านซ่อง

กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ชาวตําบลวังจันทร์

2. เพื่อให้เกิดความรัก 3. เกิดความสํานึกใน

ความสามัคคีของคนใน คุณประโยชน์ของแม่น้ํา

ชุมชน ที่เราได้กินได้ใช้

3. เพื่อเป็นการขอขมาต่อ

พระแม่คงคาและปลูก

จิตสํานึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ํา
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(เดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4. เพื่อปลูกฝังประเพณี 4. เป็นการปลูกฝัง

อันดีงามให้กับเด็กและ ประเพณี วัฒนธรรม

เยาวชน ประชาชนใน ให้กับคนรุ่นหลังได้ถือ

ตําบลวังจันทร์ ได้เรียนรู้ ปฏิบัติสืบต่อไป

และถือปฏิบัติต่อไป 5. เกิดความร่วมมือ

5. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ระหว่างประชาชนและ

ประชาชนและหน่วยงาน หน่วยงานต่างๆ ในการ

ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมกิจกรรมของ

จัดทํากิจกรรมของชุมชน ชุมชน
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ประเพณีลอยกระทง 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ เด็ก เยาวชน ประชาชน - 30,000 30,000 30,000 50,000 จํานวนเด็ก 1. เด็ก เยาวชนและ กอง

ประชาสัมพันธ์และ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เยาวชน ประชาชน ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ การศึกษาฯ/

ส่งเสริมให้เกิดการมี ประมาณ 100 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ประเพณีวัฒนธรรมไทย คณะกรรมการ

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป หมู่บ้าน 

และฟื้นฟู สืบสานประเพณี 2. เกิดความรัก สามัคคี หมู่ที่ 1 

วัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ ภายในหมู่คณะ ชุมชน บ้านซ่อง

กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ชาวตําบลวังจันทร์

2. เพื่อให้เกิดความรัก 3. เกิดความสํานึกใน

ความสามัคคีของคนใน คุณประโยชน์ของแม่น้ํา

ชุมชน ที่เราได้กินได้ใช้

3. เพื่อเป็นการขอขมาต่อ

พระแม่คงคาและปลูก

จิตสํานึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ํา
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แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(เปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น

        ๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. เพื่อปลูกฝังประเพณี 4. เป็นการปลูกฝัง

อันดีงามให้กับเด็กและ ประเพณี วัฒนธรรม

เยาวชน ประชาชนใน ให้กับคนรุ่นหลังได้ถือ

ตําบลวังจันทร์ ได้เรียนรู้ ปฏิบัติสืบต่อไป

และถือปฏิบัติต่อไป 5. เกิดความร่วมมือ

5. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ระหว่างประชาชนและ

ประชาชนและหน่วยงาน หน่วยงานต่างๆ ในการ

ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมกิจกรรมของ

จัดทํากิจกรรมของชุมชน ชุมชน
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐2/2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนน ปรับปรุงถนนคอนกรีต - - - - 665,000 ร้อยละของ ประชาชน อบจ.

เสริมเหล็กด้วยวิธีเสริมผิว AC ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย เสริมเหล็กด้วยวิธีเสริมผิว AC ประชาชน 373 ครัวเรือน เพชรบุรี

ช่วงศาลากลางหมู่บ้าน (เก่า) ความสะดวกและมึความ หมู่ที่ 6 ช่วงศาลากลาง ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ใหม่) ปลอดภัย ช่วงศาลากลางหมู่บ้าน (เก่า) สะดวก สัญจรไปมาและ

หมู่ที่ 6 ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ใหม่) มีความปลอดภัย

ขนาดกว้าง 5 เมตร

ยาว 350 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 

1,750 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



แบบ ผ.๐2/2

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว

    ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก - - - - 1,410,000 ร้อยละของ ประชาชน อบจ.

คอนกรีต ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย คอนกรีต ประชาชน 373 ครัวเรือน เพชรบุรี

ถนนนาสาย - ถนนบายพาส ความสะดวกและมึความ ถนนนาสาย - ถนนบายพาส ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

หมู่ที่ 6 ปลอดภัย หมู่ที่ 6 สะดวก สัญจรไปมาและ

ขนาดกว้าง 4 เมตร มีความปลอดภัย

ยาว 630 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 

2,520 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐3

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ - - - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

และขนส่ง ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (งานป้องกันฯ)

6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ

4 จังหวะ
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ


