
แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี 2570 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

    ๑.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๘ 10,050,000 ๒ 8,000,000 - - - - - - ๑๐ 18,050,000

รวม ๘ 10,050,000 ๒ 8,000,000 - - - - - - ๑๐ 18,050,000

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา มีความสะดวกรวดเร็ว

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

    1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔ 760,000 ๒ 6,800,000 - - - - - - ๖ 7,560,000

รวม ๔ 760,000 ๒ 6,800,000 - - - - - - ๖ 7,560,000

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

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

    1.8 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  



แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี 2570 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 - - - - - - - - - - - -

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

    1.๓ แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - -

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

    1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓ 1,300,000   - - - - - - - - ๓ 1,300,000    

    1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

     1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ 150,000  ๑ 150,000 ๑ 150,000 ๑ 150,000  ๑ 150,000 ๕ 750,000       

    1.8 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

    1.9 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม ๔ 1,450,000   ๑ 150,000 ๑ 150,000 ๑ 150,000  ๑ 150,000 ๘ 2,050,000    

รวมทั้งสิ้น ๑๖ 12,260,000 ๕ 14,950,000    ๑ 150,000 ๑ 150,000  ๑ 150,000 ๒๔ 27,660,000   

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (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. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 วางท่อระบายน้ําพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ําพร้อม 500,000 - - - - ร้อยละ 80 ประชาชน จํานวน กองช่าง

บ่อพักและรางวีคอนกรีต และทําให้ระบบระบายน้ํา บ่อพักและรางวีคอนกรีต ของพื้นที่มี 324 ครัวเรือน

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ได้สะดวกยิ่งขึ้น เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ระบายน้ํา ไม่ประสบปัญหา

(ช่วงซอย 5 ถึงซอย 1) ที่ดีขึ้น น้ําท่วมขัง และ

ขนาดท่อระบายน้ํา และไม่มีปัญหา สามารถแก้ไข

เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. น้ําท่วมขัง ปัญหาความ

พร้อมบ่อพักน้ําและรางวี เดือดร้อนให้กับ

ค.ส.ล.ระยะยาวรวม ประชาชน

330 เมตร

(ตามแบบรูปและรายการที่

อบต.วังจันทร์กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



4

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 วางท่อระบายน้ําพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ําพร้อม 150,000 - - - - ร้อยละ 80 ประชาชน จํานวน กองช่าง

บ่อพักและรางวีคอนกรีต และทําให้ระบบระบายน้ํา บ่อพักและรางวีคอนกรีต ของพื้นที่มี 324 ครัวเรือน

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ได้สะดวกยิ่งขึ้น เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ระบายน้ํา ไม่ประสบปัญหา

(ช่วงซอย 13 ถึงซอย 14) ที่ดีขึ้น น้ําท่วมขัง และ

(ตามแบบรูปและรายการที่ และไม่มีปัญหา สามารถแก้ไข

อบต.วังจันทร์กําหนด) น้ําท่วมขัง ปัญหาความ

เดือดร้อนให้กับ

ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



5

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 100,000 - - - - ร้อยละ 80 ประชาชน จํานวน กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ท่วมขังและทําให้ระบบ หมู่ที่ 1 ของพื้นที่มี 308 ครัวเรือน

ระบายน้ําได้สะดวกยิ่งขึ้น (ช่วงรางระบายน้ํา ซอย 1 ระบายน้ํา ไม่ประสบปัญหา

2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ ถึงสามแยกบ้านซ่อง) ที่ดีขึ้น น้ําท่วมขัง และ

ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือน (ตามแบบรูปและรายการที่ และไม่มีปัญหา สามารถแก้ไข

อยู่ริมถนนและผู้ใช้เส้น อบต.วังจันทร์กําหนด) น้ําท่วมขัง ปัญหาความ

ทางดังกล่าว เดือดร้อนให้กับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ประชาชน

6

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ปรับปรุงสระเก็บน้ํา 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงสระเก็บน้ํา 500,000 - - - - จํานวน ประชาชน จํานวน กองช่าง

สาธารณะบริเวณประปา การเก็บน้ําไว้ใช้ผลิตน้ํา สาธารณะบริเวณประปา สระเก็บน้ํา 442 ครัวเรือน

ตอไม้แห้ง หมู่ที่ 5 ประปา เพื่ออุปโภคบริโภค ตอไม้แห้ง หมู่ที่ 5 ที่ได้รับการ มีน้ําใช้ในการ

ได้ตลอดทั้งปี (ตามแบบรูปและรายการที่ ปรับปรุง อุปโภคบริโภค

2. ประชาชนมีความเป็น อบต.วังจันทร์กําหนด) อย่างเพียงพอ

อยู่ที่ดีขึ้น ตลอดปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



3. เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมในเรื่องของ

ภัยแล้งและอุทกภัยที่อาจ

จะเกิดขึ้น

7

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 วางท่อระบายน้ําพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ําพร้อม 500,000 - - - - ร้อยละ 80 ประชาชน จํานวน กองช่าง

บ่อพักและรางวีคอนกรีต และทําให้ระบบระบายน้ํา บ่อพักและรางวีคอนกรีต ของพื้นที่มี 130 ครัวเรือน

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ได้สะดวกยิ่งขึ้น เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ระบายน้ํา ไม่ประสบปัญหา

สระยายนนท์ หมู่ที่ 7 สระยายนนท์ หมู่ที่ 7 ที่ดีขึ้น น้ําท่วมขัง และ

(ตามแบบรูปและรายการที่ และไม่มีปัญหา สามารถแก้ไข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



อบต.วังจันทร์กําหนด) น้ําท่วมขัง ปัญหาความ

เดือดร้อนให้กับ

ประชาชน

8



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว
       1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 415,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

ซอย 11 หมู่ที่ 7 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย ซอย 11 หมู่ที่ 7 ประชาชน 130 ครัวเรือน

ความสะดวกและมีความ (สายไร่นายอัทธยา สิทธิชัย) ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

ยาว 257 เมตร มีความปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 771 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการ

ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด)

9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 1 เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 80,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย ซอย 11 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ประชาชน 324 ครัวเรือน

ความสะดวกและมีความ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ยาว 60 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการ

ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 187,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

ซอย 8/1 หมู่ที่ 6 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย ซอย 8/1 หมู่ที่ 6 ประชาชน 235 ครัวเรือน

ความสะดวกและมีความ ขนาดกว้าง 3 เมตร ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ยาว 117 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 351 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการ

ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



11

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 78,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชน กองช่าง

ซอย 8/2 หมู่ที่ 6 ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย ซอย 8/2 หมู่ที่ 6 ประชาชน 235 ครัวเรือน

ความสะดวกและมีความ ขนาดกว้าง 3 เมตร ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ

ปลอดภัย ยาว 49 เมตร สะดวก สัญจรไปมาและ

หนา 0.15 เมตร มีความปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 147 ตร.ม.

(ตามแบบรูปและรายการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด)
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง 1. เพื่อป้องกันการเกิด ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง 500,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชน จํานวน กองช่าง

พร้อมบันได ค.ส.ล.บริเวณ น้ํากัดเซาะตลิ่งและลด พร้อมบันได ค.ส.ล. ประชาชน 373 ครัวเรือน

สระเก็บน้ําหนองกระทุ่ม การเปลี่ยนแปลงของ บริเวณสระเก็บน้ํา ที่ได้รับ ได้รับประโยชน์และ

หมู่ที่ 3 กระแสน้ํา รักษาสมดุล หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ประโยชน์ ป้องกันน้ําท่วมขัง

ของระบบนิเวศน์และ (ตามแบบรูปและรายการ

เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด)

บริเวณสระเก็บน้ํา

2. แก้ไขและบรรเทา

ปัญหาน้ําท่วมทางการ

เกษตรและที่อยู่ของ

ประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ก่อสร้างลานคอนกรีต 1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างลานคอนกรีต 500,000 - - - - ร้อยละของ 1. สภาพแวดล้อม กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณสระเก็บ บริเวณสระเก็บน้ํา เสริมเหล็ก บริเวณ ประชาชน บริเวณสระเก็บน้ํา

น้ําหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 หนองกระทุ่ม สระเก็บน้ําหนองกระทุ่ม ที่ได้รับ หนองกระทุ่มมีความ

2. เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 3 ประโยชน์ สวยงาม

มีลานคอนกรีตไว้ใช้ใน (ตามแบบรูปและรายการ 2. ประชาชนใน

การทํากิจกรรมสาธารณะ ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด) พื้นที่ตําบลวังจันทร์

ร่วมกัน มีสถานที่ใช้ในการ

ทํากิจกรรมร่วมกัน

เกิดความรักความ

สามัคคีในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ตําบลวังจันทร์
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ถมดินปรับเสริมพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ถมดินปรับเสริมพื้นที่ 300,000 - - - - จํานวน ประชาชนมีพื้นที่ กองช่าง

ลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกอบกิจกรรม ลานกีฬาอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย ประกอบกิจกรรม

หมู่ที่ 4 สาธารณประโยชน์และ หมู่ที่ 4 เพิ่มขึ้น และสถานที่

ออกกําลังกาย (ตามแบบรูปและรายการ จํานวน ออกกําลังกาย

ที่ อบต.วังจันทร์กําหนด) 1 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
        ๑.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สนับสนุนงานเทศกาล 1. เพื่อเป็นการสานสร้าง สนับสนุนงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้ง 1. การสืบสานการ กอง

กินปลา พาเที่ยว เทศกาลฤดูการท่องเที่ยว เทศกาลกินปลา พาเที่ยว ที่จัด จัดงานเทศกาล การศึกษา/

แก่งกระจาน ของอําเภอแก่งกระจาน แก่งกระจาน โครงการ กินปลา พาเที่ยว ที่ทําการ

ให้มีเป็นประจํา แก่งกระจานให้เป็น ปกครอง

2. เพื่อเป็นการประชา งานประจําปีของ อําเภอ

สัมพันธ์การท่องเที่ยว อําเภอต่อไป โดย แก่งกระจาน

อําเภอแก่งกระจานให้ ต่อเนื่องเป็นประจํา

ขจรกระจายสู่นักท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณ



และประชาชนทั่วไป
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สนับสนุนงานเทศกาล 3. เพื่อสร้างความสามัคคี 2. ความร่วมมือ

กินปลา พาเที่ยว ของข้าราชการ ประชาชน ร่วมใจและร่วมแรง

แก่งกระจาน (ต่อ) และผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ในการจัดงาน

อําเภอแก่งกระจาน ระหว่างภาครัฐ

4. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และภาคเอกชน

ให้เพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น 3. การพัฒนารายได้

สร้างความประทับใจ ประชากรอําเภอ

อํานวยความสะดวกและ แก่งกระจานใน

ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม

5. ส่งเสริมรายได้และ ท่องเที่ยวให้มากขึ้น

กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ การสร้างงานในพื้นที่

เพิ่มขึ้น

4. ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว 

งบประมาณ



ที่พัก ร้านอาหาร

และอําเภอ

แก่งกระจาน
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แบบ ผ.๐๒/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงท่อจ่ายน้ํา 4,000,000 4,000,000 - - - ร้อยละของ ประชาชน จํานวน กรม

น้ําประปาสะอาด ประปา น้ํากินน้ําใช้ตลอดปี ขององค์การบริหารส่วน ครัวเรือน 251 ครัวเรือน ส่งเสริม

อบต.วังจันทร์ หมู่ที่ 3 ตําบลวังจันทร์ หมู่ที่ 3 มีน้ํากิน มีน้ํากินน้ําใช้ การปกครอง

น้ําใช้ตลอดปี อย่างเพียงพอ ท้องถิ่น

ตลอดปี

18

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น



แบบ ผ.๐๒/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ํากินน้ําใช้ตลอดปี
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
2 ก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ ก่อสร้างระบบประปา 4,000,000 4,000,000 - - - ร้อยละของ ประชาชน จํานวน กรม

ผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณ ในการอุปโภคบริโภคและ ผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณ ครัวเรือน 442 ครัวเรือน ส่งเสริม

อ่างเก็บน้ําหนองสะแก การเกษตร อ่างเก็บน้ําหนองสะแก มีน้ําใช้ในการ มีน้ํากินน้ําใช้ใน การปกครอง

ตะวันตก หมู่ที่ 5 ตะวันตก หมู่ที่ 5 อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค ท้องถิ่น

(ตามแบบมาตรฐาน และการเกษตร และการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํากําหนด) อย่างเพียงพอ

ตลอดปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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แบบ ผ.๐๒/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 2,000,000 - - - ร้อยละของ ประชาชน กรม

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประชาชน 130 ครัวเรือน ส่งเสริม

หมู่ที่ 6 ความสะดวกและมีความ หมู่ที่ 6 ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ การปกครอง

ปลอดภัย (สายนาสายถึงถนนบายพาส) สะดวก สัญจรไปมาและ ท้องถิ่น

ขนาดกว้าง 4 เมตร มีความปลอดภัย

ยาว 630 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



(รายละเอียดตามแบบรูป

และรายการที่ 

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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แบบ ผ.๐๒/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําให้มีความสะดวก รวดเร็ว
        1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
2 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 4,800,000 - - - ร้อยละของ ประชาชน กรม

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ใช้ในการสัญจรไปมาด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประชาชน 130 ครัวเรือน ส่งเสริม

หมู่ที่ 6 ความสะดวกและมีความ หมู่ที่ 6 ที่เดินทาง มีถนนใช้ในการ การปกครอง

ปลอดภัย (สายสามแยกบ่อพักน้ํา สะดวก สัญจรไปมาและ ท้องถิ่น

ถึงถนนบายพาส) มีความปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,700 เมตร

หนา 0.05 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบรูป

และรายการที่ 

อบต.วังจันทร์กําหนด)
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