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สวนที่ ๑ 
 

ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ 
บทนํา           1 
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน       1 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดาํเนินงาน       2-3 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน        4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



สวนที่ 1 

บทนํา 
  การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะพัฒนาไดนั้นตองมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับ
วิสยัทัศน  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในดานตางๆ และจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวางแผนการใชทรัพยากร
ที่มีอยู ใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
ฉบับที่  2  พ.ศ. 2559 ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นที่ตอง
ดําเนินการในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน  จึงไดดําเนินการจัดทําแผน
ดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน  ใหมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการปฏิบัติงานกับหนวยงาน และการจําแนกรายละเอียดตางๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการทําใหการติดตามประเมินผลมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สวนที่ ๑ 
บทนํา 

๑. บทนํา 
เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ การ
จัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 2๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตอง
ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแกไข
แผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน” ภายใตกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ทุม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ข้ึน เพื่อใหทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจําปงบประมาณน้ัน และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการ
บริหารสวนตําบลใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหนวยงาน
และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผล
เม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
(๑) เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ 
(๒) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓) เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทาํงานกับหนวยงาน และการจาํแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น 
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๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทํารางแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณารางแผน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดาํเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปน

แผนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดาํเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพื่อประกาศใช

แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวันแผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค รฐัวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการ
จัดทําและการแกไขแผนการดาํเนินงานเปนอาํนาจของผูบริหารทองถ่ิน”  

แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีรายละเอียดเคาโครงการดังนี ้
สวนที่ ๑ บทนํา ประกอบดวย 
๑.๑ บทนํา 
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 
๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 
๒.๑ สรปุบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 0๑) 
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒) 
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ : แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน 
 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

เสนอผูบรหิารทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน 

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ประกาศ  เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไว
อยางนอยสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณ
ดําเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยราชการ 
สวนกลาง 
สวนภูมภิาค 

รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อื่นๆ 
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๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
(๑) ทําใหแนวทางในการดําเนนิงานในปงบประมาณของเทศบาลมีความชดัเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒) ทําใหการใชจายงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(๓) ใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมี
ความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
(๔) ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนที่ 2 
 

ประกอบดวยเนื้อหา  ดังนี้ 

 
1. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.01)       5-8 
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)      9-32 
 

 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนินงาน  ประจําป 2565 
องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนงาน 

จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คดิเปนรอยละของโครงการ จํานวนงบประมาณ คดิเปนรอยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตรการพฒันาดาน
เศรษฐกิจฐานราก 

1.1 แผนงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1 
 

0.52 90,000 0.02  
 

สํานักงานปลัด 

1.2 แผนงานสงเสริมสนับสนนุ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

2 1.05 300,000 0.09 สํานักงานปลัด 

1.3 แผนงานฝกอบรมใหความรู
แกเกษตรกร 

4 2.10 210,000 0.06 สํานักงานปลัด 

รวม 7 3.68 600,000 0.19 - 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1 แผนงานจัดสวัสดิการใหแกผู
ดวยโอกาสทางสังคม 

3 1.57 15,000,000 4.80  
 

สํานักงานปลัด 

2.2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแกผูดวยโอกาสทางสังคม 

4                                                                                                                             2.10 450,000 0.14 สํานักงานปลัด 
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แบบ ผด.01 



 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนงาน 

จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คดิเปนรอยละของโครงการ จํานวนงบประมาณ คดิเปนรอยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
2.3 แผนงานสงเสริมและสนับสนุน
งานดานกีฬาและนันทนาการ 

6 3.15 2,150,000 0.68  
 

สํานักงานปลัด 

2.4 แผนงานสนับสนุนและปองกัน
โรคระบาทและกําจัดพาหะนําโรค
ตางๆอยางตอเน่ือง 

1 0.52 5,000,000 1.60 สํานักงานปลัด 

2.5 แผนงานสงเสริมและสนบัสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหายา
เสพติด 

3 1.57 1,150,000 0.36 สํานักงานปลัด, 
กองการศกึษาฯ 

2.6 แผนงานสงเสริมความรักความ
ผูกพันในครอบครัว 

1 0.52 120,000 0.03 สํานักงานปลัด 

2.7 แผนงานรักษาความสงบ
เรียบรอย 

9 4.73 9,106,100 2.91 สํานักงานปลัด 

รวม 27 14.21 32,976,100 10.56 - 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา 
3.1 แผนงานจัดใหมีระบบคมนาคม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

85 44.73 186,458,500 59.74 กองชาง 

รวม 85 44.73 186,458,500 59.74 - 
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แบบ ผด.01 

แบบ ผด.01 



ยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนงาน 

จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คดิเปนรอยละของโครงการ จํานวนงบประมาณ คดิเปนรอยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข 

4.1 แผนงานฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

1 0.52 350,000 0.11  
กองการศกึษาฯ 

4.2 แผนงานเพิ่มชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสาร 

1 0.52 800,000 0.25 สํานักงานปลัด 

4.3 แผนงานสงเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมดานสาธารณสุข 

22 11.57 2,998,800 0.96 กองสาธารณสุขฯ 

4.4 แผนงานสงเสริมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของคนในทองถ่ิน 

21 11.05 19,693,000 6.30 กองการศึกษาฯ 

รวม 45 23.68 23,841,800 7.63 - 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการ 
5.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทุกระดับ 

5 2.63 2,800,000 0.89  
 

สํานักงานปลัด 

5.2 แผนงานสงเสริมสนับสนนุ
กระบวนการประชาสังคม 

1 0.52 50,000 0.01 สํานักงานปลัด 

5.3 แผนงานการพัฒนาสถานที่
ราชการและอุปกรณการใหบริการให
ทันสมัยไดมาตรฐาน 

4 2.10 5,290,000 1.69 สํานักงานปลัด 

5.4 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10 5.26 52,140,000 16.70 สํานักงานปลัด 

รวม 20 10.52 60,280,000 19.31 - 
-7- 

 
แบบ ผด.01 



 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนงาน 

จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน 

คดิเปนรอยละของโครงการ จํานวนงบประมาณ คดิเปนรอยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และอนุรักษฟนฟู 
6.1 แผนงานปรับปรุงภูมิทัศนและ
พัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนให
สวยงาม 

6  7,945,000 2.54 กองสาธารณสุข 

รวม 6  7,945,000 2.54 - 
รวมทั้งสิ้น 190 100 312,101,400 100 - 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องคกํารบริหารสวนตาํบลกําแพงแสน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
1.1 แผนงานสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเสริมการทําปุยชีวภาพ 
 

เพื่อลดตนทุนการผลิต 90,000 ประชาชนใน                    
ต.กําแพงแสน 

 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 
1.2 แผนงานสงเสริมสนับสนนุสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สนับสนุนกลุมอาชีพ OTOP  สงเสริมใหประชาชนมอีาชีพเสริม 50,000 กลุมอาชีพ 
OTOP 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพสตร ี

เพ่ือเพิ่มศักยภาพสตร ี 250,000 กลุมสตรี
แมบาน 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด.02 



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องคการบริหารสวนตาํบลกําแพงแสน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
1.3 แผนงานฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรและกลุมอาชีพ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเสริมปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือฟนฟูสภาพดิน 30,000 ภายใน        
ต.กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพิ่มมูลคาสินคา 120,000 ภายใน          
ต.กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 สงเสริมอาชีพ เพ่ือใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 50,000 ภายใน          
ต.กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 ปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได เพ่ือใหประชาชนไดรับประทานอาหาร
ที่ปลอดสารพิษ 

10,000 ภายใน          
ต.กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด 02 



 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องคการบริหารสวนตาํบลกําแพงแสน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1 แผนงานจัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือสงเสริมสวัสดิการแกประชาชน 5,000,000 ผูสูงอายุ  สํานักงาน
ปลัด 

            

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูพิการ  เพ่ือสงเสริมสวัสดิการแกประชาชน 5,000,000 ผูพิการ  สํานักงาน
ปลัด 

            

3 สนับสนุนเบี้ยยงัชีพ ผูปวยเอดสและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

เพ่ือสงเสรมิสวัสดิการแกประชาชน 5,000,000 ผูปวยเอดสและ
ผูดอยโอกาสทาง
สังคม 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2.2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเสริมสุขภาพผูพิการ เพ่ือใหผูพิการมีสุขภาพดขีึ้น 100,000 ผูพิการ สํานัก 
งานปลัด 

            

2 พัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 250,000 ผูสูงอายุ สํานัก 
งานปลัด 

            

3 ฝกอบรม “เตรียมความพรอมสูวัย
สูงอาย”ุ  

เพ่ือใหผูสูงอายุมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 50,000 ผูสูงอายุ สํานัก 
งานปลัด 

            

4 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชน เพ่ือสงเสริมอาชีพใหผูสูงอายมุอีาชีพ
เสรมิเลี้ยงชีพ 

50,000 ผูสูงอายุ สํานัก 
งานปลัด 
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แบบ ผด 02 



 
 

2.3 แผนงานสงเสริมและสนบัสนุนงานดานกีฬาและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แขงขันกีฬาสมัพันธ เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย 150,000 ประชาชนใน       
ต.กําแพงแสน 

สํานัก 
งานปลัด 

            

2 ปรับปรุงภูมิทัศนและอุปกรณสันทนา
การ หมูที่ 6 

เพ่ือสงเสรมิการออกกําลังกาย 500,000 ประชาชน ม.6           
ต.กําแพงแสน 

สํานัก 
งานปลัด 

            

3 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย  หมูท่ี 8 ,
หมูที่ 6 

เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนออกกําลงั
กายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

500,000 
 

ประชาชน   
หมู 8 หมูที่ 6 

กองชาง             

4 แขงขันกีฬากลุม 79 คพั เพ่ือสงเสริมใหประชาชนออกกําลงั
กาย 

200,000 ประชาชนใน                
ต.กําแพงแสน 

สํานัก 
งานปลัด 

            

5 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมูท่ี 5 เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนออกกําลงั
กายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

500,000 ประชาชน 
หมู 5 

กองชาง             

6 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมูท่ี 6 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนออกกําลงั
กายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

300,000 ประชาชน 
หมู 6 

กองชาง             
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แบบ ผด 02 



2.4 แผนงานสนับสนุนและปองกันโรคระบาดและกําจัดพาหะนําโรคตางๆ อยางตอเนื่อง 
 

 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เฝาระวังปองกันโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ 

เพ่ือปองกันโรค 5,000,000 ประชาชนใน                 
ต.

กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

 
2.5 แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหายาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดกิจกรรมตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 

ปองกันแกไขปญหายาเสพตดิ 200,000 ประชาชนใน                 
ต.กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 เขาคายบําบดัยาเสพติด ฟนฟูผูติดยาเสพตดิ 500,000 ผูติดยาเสพ
ติด 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 คายเยาวชนคุมกันยาเสพติด ปองกันแกไขปญหายาเสพตดิ 450,000 เยาวชนใน              
ต.กําแพงแสน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

-13- 
 

แบบ ผด 02 



 
 

2.6 สงเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ครอบครัวอบอุนชมุชนเขมแข็ง สงเสริมความรักความผูกพันใน
ครอบครัว 

120,000 ประชาชน 
ต.กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

 

2.7 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
CCTV กม.29 หมูที่ 8 

เพื่อเฝาระวังความปลอดภยัและ
เฝาระวังยาเสพติด 

500,000              
หมูที่ 8 

กองชาง             

2 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
CCTV  หมูที่ 9 

เพื่อเฝาระวังความปลอดภยัและ
เฝาระวังยาเสพติด 

300,000              
หมูที่ 9 

กองชาง             

3 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
CCTV ภายในตําบล 

เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยและเฝา
ระวังยาเสพติด 

5,000,000              
หมูที่ 2,4-

12 

กองชาง             

4 ตีเสนจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจร 500,000 หมูที่ 9,12 กองชาง             

5 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
CCTV จํานวน 6 ชุด  พรอมติดตั้ง 
หมูที่ 5  บานวงัไมแดง 

เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยและเฝา
ระวังยาเสพติด 

500,000 หมูท่ี5 กองชาง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV  
หมูที่ 8 

เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยและเฝา
ระวังยาเสพติด 

500,000 หมูที่ 8 กองชาง             

7 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV  
หมูที่ 11 

เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยและเฝา
ระวังยาเสพติด 

500,000 หมูที่ 11 กองชาง             

8 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV  
สายแสนเพ็ญวี  

เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยและเฝา
ระวังยาเสพติด 

500,000 ประชาชน
ภายใน
หมูบาน 

กองชาง             

9 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 
หมูที่ 5 บานวังไมแดง และหมูท่ี 12  

เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยและเฝา
ระวังยาเสพติด 

806,100 หมูท่ี 5และ
หมูที่ 12 

กองชาง             
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา 
1.1 แผนงานจัดใหมีระบบคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม. กวาง 5 ม. 
ยาว 614 ม. พรอมวางทอระบาย
น้ําØขนาด 0.60 ม. สายรางไมตาย 
1 หมูท่ี 2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

3,000,000 หมูที่ 2 กองชาง             

2 ซอมแซมถนนหินคลุก/ถนนลาดยาง
ภายในตําบล หมูที ่
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

2,000,000 หมูที่ 
2,4,5,6,7,
8,9,10,11

,12 

กองชาง             

3 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม.กวาง 6 ม. 
ยาว 260 ม. สายทุงอีเทศ 4 หมูท่ี 
4 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

800,000 หมูที่ 4 กองชาง             

4 วางทอระบายนํ้าสายทุงอีเทศ 5  Ø 
ขนาด 1.00 ม. ระยะทาง   50 ม. 
หมูที่ 4 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

250,000 หมูที่ 4 กองชาง             

5 วางทอระบายนํ้า Ø ขนาด 0.60 ม. 
ระยะทาง 192 ม. สายผูชวยไพ
ทูลย หมูที ่4 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

750,000 หมูที่ 4 กองชาง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 วางทอระบายน้ํา Ø ขนาด0.60 
ม. ระยะทาง 669 ม. สายทองคํา
ดี 2 หมูที่ 5 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

1,720,000 หมูที่ 5 กองชาง             

7 วางทอระบายน้ํา Øขนาด0.60 
ม.ระยะทาง 182 ม. สายทองคํา
ดี 1 (ส.อบต.ณัฐพงศ) หมูที่ 5 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

1,123,000 หมูที่ 5 กองชาง             

8 ปรับปรงุหอถังประปาเปนขนาด 
30 ลบ.ม.(ปาบุญ) 
หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยาง
เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2,300,000 หมูที่ 5 กองชาง             

9 วางทอระบายน้ํา Ø ขนาด     
0.60 ม. ระยะทาง 1,575 ม.
สายทองคาํดี 3 หมูที่ 5 เชื่อมตอ     
ต.ดอนขอย 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

4,030,000 หมูที่ 5 กองชาง             

10 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต         หนา 0.05 ม. 
กวาง  5  ม.  ยาว 300ม.สายทุง
สมบัติ 2  หมูที่ 6 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไป  มาของประชาชน 

700,000 หมูที่ 6 กองชาง             

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หนา 0.15 ม.    กวาง 6 ม.  
ยาว 129 ม.  สายทุงสมบัติ 3-4  
หมูที่ 6 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไป  มาของประชาชน 

600,000 หมูที่ 6 กองชาง             

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หนา 0.05 ม. กวาง 5 ม. ยาว 
529 ม. สายทุงสมบัติ 4 หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

1,670,000 หมูที่ 6 กองชาง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 กอสรางถนนแอสฟลติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม.กวาง 5 ม. 
ยาว 225 ม. สายทุงสมบัติ 5    
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

480,000 หมูที่ 6 กองชาง             

14 ปรับปรงุถนนลาดยางแอสฟลท    
ติกคอนกรีต สายทุงสมบัติ 6      
หมูที่ 6 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 1,000,000 หมูที่ 6 กองชาง             

15 กอสรางถนนลาดยางเอสฟลท    ติ
กคอนกรีต หนา 0.05 ม. กวาง 5 
ม.ยาว 401 ม.สายเลียบคลองทุง
ข้ีอาย หมูที่ 7 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,400,000 หมูที่ 7 กองชาง             

16 วางทอระบายน้ํา Øขนาด 1.00 
ม.สายลุงสวิง หมูที่ 7  

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

700,000 หมูที่ 7 กองชาง             

17 ซอมแซมถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต กวาง 5 ม.ยาว100 ม. 
สายโคบาล หมูที่ 7 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไป  มาของประชาชน 

250,000 หมูที่ 7 กองชาง             

18 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท   ติ
กคอนกรีต หนา 0.05 ม. กวาง 4 
ม. ยาว 1,033 ม. สายทุงกระพัง
โหม-จันทรุเบกษา หมูท่ี 8 

ปรับปรุงถนนเพ่ือใหสัญจรไปมา  2,000,000 หมูที่ 8 กองชาง             

19 ขุดลอกคลองและวัชพืช 
หมูที่ 8 

เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใชใน
การเกษตร 

600,000 หมูที่ 8 กองชาง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 วางทอระบายน้าํ Øขนาด0.60ม.
ระยะทาง 243 ม.เลียบถนน
มาลัยแมน(แยกดอนเตาอิฐ)     
หมูที่ 8 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

650,000 หมูที่ 8 กองชาง             

21 กอสรางประตูน้ําหลังวัดทุงกระพัง
โหม หมูที่ 8 

ควบคุมระดับนํ้าเพื่อใชใน
การเกษตร 

200,000 หมูที่ 8 กองชาง             

22 กอสรางหอถังประปา พรอมเจาะ
บอบาดาลและทอเมนตประปา 
ขนาด 30 ลบ.ม.หมูที่ 9 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยาง
เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2,700,000 หมูที่ 9 กองชาง             

23 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอน กรีต  หนา 0.05 ม. กวาง 5 
ม. ยาว 284 ม. พรอมวางทอ
คอนเวิรส 2x2 ม.  สาย ผญู.
พรรณ-ีอ.กรึก  หมูท่ี 9 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

6,800,000 หมูที่ 9 กองชาง             

24 วางทอระบายน้าํ        ขนาด 
0.60 ม.    ระยะทาง 140 ม.       
สายวันครู 2 หมูท่ี 9 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

490,000 หมูที่ 9 กองชาง             

25 วางทอระบายน้าํ พรอมบอพัก
สําเร็จรูป ขนาด0.80 ม. 
ระยะทาง66 ม. สายวันครู 2  
(หอนกฮูก)   หมูที่ 9 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

310,000 หมูที่ 9 กองชาง             
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หนา 0.15 ม. กวาง 4 ม. ยาว  
906 ม.สายคลองลาดเตาดํา  
หมูที่  10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

3,400,000 หมูที่ 10 กองชาง             

27 กอสรางถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม. ชวงที่ 
1 กวาง 5 ม. ยาว 220 ม.ชวง
ท่ี 2กวาง 4 ม. ยาว 288 ม.  
สายทาสารบางปลา- 
ประตูน้ํา หมูท่ี 10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,110,000 หมูที่ 10 กองชาง             

28 กอสรางถนน Overlay หนา 
0.05 ม.กวาง 5 ม. ยาว 700 ม.
สายประตูนํ้า หมูที่ 10 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,100,000 หมูที่ 10 กองชาง             

29 วางทอระบายน้ํา Øขนาด0.60 
ม.ระยะทาง685 ม.สายประตูน้ํา  
หมูที่ 10 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

1,800,000 หมูที่ 10 กองชาง             

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หนา 0.15 ม. กวาง 4 ม.ยาว 
452 ม. สายเลียบคลองลาดเตา
ดํา-ประตูน้ํา หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

5,500,000 หมูที่ 10 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31 ปรับปรุงถนนหินคลุกเกลี่ยปรับแตง 
กวาง 4 ม. ยาว 1,874 ม.สาย
เรียบคลองลาดเตาดํา-ประตูน้ํา  
หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความ
สะดวกและปลอดภัย 

500,000 หมูที่ 10 กองชาง             

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กวาง 4 ม. ยาว 
150 ม. สายทุงเจริญทอง 10  
(ปาเสริญ) หมูที ่11 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

430,000 หมูที่ 11 กองชาง             

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กวาง 4 ม. ยาว 
160 ม. สายทุงเจริญทอง 12 หมูที่ 
11 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

600,000 หมูที่ 11 กองชาง             

34 วางทอระบายน้ํา Ø ขนาด 0.60 ม.
ระยะทาง180ม. สายกลางหมูบาน 
หมูที ่11 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

600,000 หมูที่ 11 กองชาง             

35 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน กรีต 
หนา 0.05 ม.  กวาง 6 ม. ยาว 
605 ม. สายทุงเจริญทอง 7  
(เจบีเอฟ) หมูท่ี 11 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

2,000,000 หมูที่ 11 กองชาง             

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กวาง 5 ม.ยาว 212 
ม.สายทุงเจริญทอง 2  
หมูที่ 11 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน 

1,200,000 หมูท่ี11 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

37 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม. กวาง 5 ม. 
ยาว610 ม. สายทุงเจริญทอง 4   
(ผูพัน-ผช.เตอืน) หมูที1่1  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจรไป  มาของประชาชน 

1,987,000 หมูท่ี11 กองชาง             

38 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ระยะทาง 
2,300 ม. ถนนจันทรุเบกษา  
หมูที่ 8,11 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ตอนกลางคืนและลดปญหา
อาชญากรรม 

7,000,000 หมูที่ 8,11 กองชาง             

39 กอสรางถนน Overlay  หนา 
0.05 ม. กวาง 5 ม. ยาว 699 
ม.สายเลียบคลองเจริญสุข      
หมูที่ 12  

เพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

5,500,000 หมูที่ 12 กองชาง             

40 วางทอระบายน้ํา  ขนาด Ø   
0.40 ม. ระยะทาง 46 ม.สายศรี
มงคล 1 บานจ้ิน หมูที่ 12 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

90,000 หมูที่ 12 กองชาง             

41 กอสรางหอถังประปา ขนาด 30
ลบ.ม. พรอมเจาะบอ  
(ส.อบต.อานนท) หมูที่ 12 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอยาง
เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

2,700,000 หมูที่ 12 กองชาง             

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หนา 0.05 ม. กวาง 6 ม. ยาว 
203 ม. สายละอองศรี หมูท่ี 12 

เพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

1,000,000 หมูที่ 12 กองชาง             

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หนา 0.15 ม. กวาง 5 ม. ยาว 
96 ม. สายศรีศรทอง  หมูที่ 12 

เพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

350,000 หมูที่ 12 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 วางทอระบายน้ํา คสล. Ø ขนาด 
0.08 ม. พรอมบอพักสําเร็จรูป 
ระยะทาง 695 ม. สายเอกชัย 1  
(ปาโชยสะพานหมูที่ 5)   
หมูที่ 12 

เพื่อระบายน้าํที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นาและสวน 

2,600,000 หมูที่ 12 กองชาง             

45 กอสรางถังเก็บนํ้าใตดิน หมูที่ 4 เพื่อสํารองนํ้าของระบบประปาและ
ภัยแลง 

500,000 หมูที่ 4 กองชาง             

46 กอสรางถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม. กวาง 4 
ม. ยาว 100 ม. สายเอกชัย 3 หมู
ที่ 12   

เพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

600,000 หมูที่ 12 กองชาง             

47 วางทอระบายน้ํา Øขนาด0.60 ม.
ระยะทาง147 ม. สายปาตุ      
หมูที่ 12 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

400,000 หมูที่ 12 กองชาง             

48 ปรับปรงุถนนลงหินคลุก กวาง 
6.00 ม. ยาว 610 ม. ปริมาณ
งานไมนอยกวา 3,660 ตร.ม หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ถนนสายทุงเจริญ
ทอง 4 หมูท่ี 11 บานทุงเจริญ
ทอง  

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไป  มาของประชาชน 

500,000 หมูที่ 11 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

49 กอสรางถังเก็บนํ้าใตดิน  ศาลา
เอนกประสงค ขนาด 30 ลบ.ม 
หมูที่ 12 

เพื่อสํารองนํ้าของระบบประปาและ
ภัยแลง 

500,000 หมูที่ 12 กองชาง             

50 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ขนาด 
Ø 1.00  ม. พรอมถมดินและลงหิน
คลุกบดอัดแนน ระยะทาง 8 ม. 
สายเอกชัย 2 หมูท่ี 12 

เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร 
นา และสวน 

350,000 หมูที่ 12 กองชาง             

51 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในตําบล 
จํานวน 50 จุด 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ตอนกลางคืนและลดปญหา
อาชญากรรม 

175,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กองชาง             

52 วางทอเมนตประปาภายใน
ตําบล (แบบ PE) ระยะทาง 
39,446 ม.  

เพื่อปรับปรุงระบบทอสง
น้ําประปา 

3,000,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กองชาง             

53 กอสรางผนังกันดิน บริเวณรอย
พฤกษา  ระยะทาง 1,000 ม. 
หมูที่ 12 

เพื่อลดการพังทลายของดิน 50,000,000 หมูที่ 12 กองชาง             

54 ขุดลอกคลองภายในตําบล  หมู
ท่ี 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

เพื่อขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน 8,000,000 หมูที่ 
4,5,6,7,8,9
,10,11,12 

กองชาง             

55 ขยายเขตไฟฟา จํานวน 6 ตน    
(ลุงเฉียว) หมูท่ี 5 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

150,000 หมูที่ 5 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม.  กวาง 5.00 ม. ยาว 
106 ม.  สายทุงอีเทศ 8 (พ่ีปุย)  
หมูที่ 4 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

600,000 หมูที่ 4 กองชาง             

57 โครงการวางทอระบายน้ํา คศล.
ขนาด 0.40 เมตร ระยะทางยาว
ประมาณ 260 ม.คอรสขามจํานวน 
1 จุด (วางตอจากเสี่ยฉันท) หมูที่ 
10 

เพ่ือระบายน้ําที่ทวมขัง หมูบาน ไร นา 
และสวน 

500,000 หมูที่ 10 กองชาง             

58 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญมาก หมูที ่4 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
และท่ัว 

5,500,000 หมูที่ 4 กองชาง             

59 กอสรางระบบประปาผิวดนิขนาด
ใหญมาก หมูที ่12 (ยายแร) บาน
หนาเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
และท่ัว 

5,500,000 หมูที่ 12 กองชาง             

60 กอสรางถนนคอนกรีต หนา 0.15 
ม. กวาง 4 ม. ยาว25.50 ม. สาย
นายพันธ  สระหงสทอง 3 หมูที่ 8 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

150,000 หมูที่ 8 กองชาง             

61 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กวาง 4 ม. ยาว 23.50 ม. สาย
นายพราน                  สระ
หงสทอง 4  หมูที ่8 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

100,000 หมูที่ 8 กองชาง             

62 วางทอระบายน้ํา ขนาดØ 0.60 ม. 
ระยะทาง 141 ม. แยกดอนเตาอฐิ- 
บานผูใหญเฮงลิ้ว หมูที่ 8  

เพ่ือระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร นา 
และสวน 

400,000 หมูที่ 8 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กวาง 7 ม. ยาว 
227 ม. สายสขุเกษม (บานจัดสรร) 
หมูที่ 5 พรอมวางทอระบายนํ้า Ø 
0.60 ม.  

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

1,850,000 หมูที่ 5 กองชาง             

64 ปรับปรุงระบบประปา   (ส.อบต.เส
ว)ี หมูที ่9 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

500,000 หมูที่ 9 กองชาง             

65 กอสรางถนนคอนกรีต หนา     
0.15 ม. กวาง 8 ม. ยาว 270 ม.  
สายศรีมงคล   ซอย 2 (โกเกว) 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

1,512,000 ภายใน
ตําบล

กําแพงแสน 

กองชาง             

66 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. จํานวน 2 ชวง     
ชวงท่ี 1 กวาง 5×6 ม. ชวงท่ี 2 
4×152 ม. ถนนสายทุงเจริญ    
ทอง 11  (ตนแจง) 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

470,000 หมูที่ 11 กองชาง             

67 ถังเก็บน้ําใตดิน หมูที ่12 (พ่ีฟา) เพ่ือสํารองน้ําของระบบประปาและภัย
แลง 

3,000,000 หมูที่ 12 กองชาง             

68 จัดซือ้ท่ีดินกอสรางระบบประปา หมู
ที่ 11 

เพ่ือสํารองนํ้าของระบบประปาและภัย
แลง 

1,000,000 หมูที่ 11 กองชาง             

69 กอสรางถังเก็บน้ําใตดิน คสล. ขนาด 
100 ลบ.ม. (เจบีเอฟ)    หมูที่ 11 

เพ่ือสํารองนํ้าของระบบประปาและภัย
แลง 

800,000 หมูที่ 11 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

70 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
หนา 0.15 ม. กวาง 4 ม. ยาว 
134 ม. สายปงกู หมูที่ 5  

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

4,400,000 หมูที่ 5 กองชาง             

71 วางทอเมนตประปา โดยใชทอ
PE100 PN10 (982-2556) 
ขนาด Ø2 น้ิว ยาว 2,500 ม. 
พรอมขุดกลบหลังทอ หมูที่ 8 บาน
ทุงกระพังโหม และหมูที่ 11 บาน
ทุงเจริญทอง 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
และท่ัว 

489,200 หมูที่ 8  
และ       

หมูที่ 11 

กองชาง             

72 วางทอเมนตประปา โดยใชทอ 
PE100 PN10 (982-2556) 
ขนาด Ø2 น้ิว ยาว 2500 ม.      
หมูที่ 10 บานหลังโรงนํ้าแข็ง 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
และท่ัว 

489,200 หมูที่ 10 กองชาง             

73 วางทอเม็นตประปา โดยใช) PE100 
PN10(982-2556) ยาว 2500ม.  
หมูที ่5 บานวงัไมแดง และหมูที่ 12 
บานเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
และท่ัว 

489,200 หมูที่ 5    
และ       

หมูที่ 12 

กองชาง             

74 กอสรางถังเก็บน้ําใตดิน แบบถังไฟ
เบอรกลาสทรงแคปซลู ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 30 ลูกบาศกเมตร    
หมูที่ 11 (หอถัง คสล. เฮียตี)๋ 

เพ่ือสํารองนํ้าของระบบประปาและภัย
แลง 

480,800 หมูที่ 11 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. จํานวน 3 ชวง (ชวง
ที่ 1) กวาง  2.50 ม. ยาว 38 ม. 
(ชวง 2) กวาง 3.50 ม. ยาว 26 ม. 
(ชวง 3) กวาง 3.50 ม. ยาว 23 ม. 
ถนนสายสระหงสทอง ซอย 2,3,4 
หมูที่ 8 บานทุงกระพังโหม 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

407,700 หมูที่ 8 กองชาง             

76 กอสรางถังเก็บน้ําใตดิน แบบถังไฟ
เบอรกลาสทรงแคปซูล ขนาด 30 
ลูกบาศกเมตร   หมูท่ี 8 (บานนาย
หลุย) บานทุงกระพังโหม 

เพ่ือสํารองนํ้าของระบบประปาและภัย
แลง 

480,800 หมูที่ 8 กองชาง             

77 กอสรางหอถังประปาแบบเหล็ก 
ขนาด 50 ลบ.ม.สูง 20 ม. (พี่ฟา) 
หมูที่ 12 

เพ่ือสํารองนํ้าของระบบประปาและภัย
แลง 

3,000,000 หมูที่ 12 กองชาง             

78 วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 ม. 
พรอมบอพักสําเร็จรูป ยาว 250 ม. 
ถนนสายจันทรุเบกษา-ทุงกระพัง
โหม 4 (บานนาเปยก) หมูท่ี 8 บาน
ทุงกระพังโหม 

เพ่ือระบายน้ําที่ทวมขังหมูบาน ไร นา 
และสวน 

499,600 หมูที่ 8 กองชาง             

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 ม. กวาง 4 ม. ยาว 
289 ม. สายลุงเปรื้อง หมูที่ 11 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

950,000 หมูที่ 11 กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

80 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน
แสงอาทิตย  

เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางตอน
กลางคนืและลดปญหาอาชญากรรม 

1,000,000 ภายใน
ตําบล

กําแพงแสน 

กองชาง             

81 กอสรางถนนคอนกรีต ยาว3.60 ม. 
กวาง 65 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา 
0.04 ม. ยาว 74 ม. บานพ่ีสมศกัดิ์ 
บัวศรี  

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

310,000 ภายใน
ตําบล

กําแพงแสน 

กองชาง             

82 ซอมแซมระบบน้ําดิบ ขนาดใหญ 

กําลังผลติ 10 ลูกบาศกเมตร (หลงั

โรงงาน JBF) บานทุงเจรญิทอง  หมู

ที่  11   
 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
หมูบาน 

890,000 หมูที่  11   กองชาง             

83 ซอมแซมระบบน้ําดิบ ขนาดใหญ 

กําลังผลติ 10 ลูกบาศกเมตร  (บาน

ปานอย) บานหนาเกษตร หมูท่ี  12   
 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
หมูบาน 

890,000  หมูที่  12   กองชาง             
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

84 ซอมแซมระบบน้ําดิบ กําลังการผลิต

ที่ 10 ลูกบาศกเมตรตอชั่งโมง  

(บานผูใหญสมหมาย)บานหลังโรง

น้ําแข็ง  หมูที่  10   

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
หมูบาน 

890,000  หมูที่  10   กองชาง             

85 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย สูง  6.00 เมตร ขนาด

ไมนอยกวา 60  วัตต  ยาว  

1,750 เมตร  จํานวน  50  ตน 

บานหนาเกษตร หมูที่ 12    
 

เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางตอน
กลางคนืและลดปญหาอาชญากรรม 

2,745,000 หมูที่ 12   กองชาง             
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แบบ ผด 02 



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา 
3.1 แผนงานจัดใหมีระบบคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กอสรางถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต หนา 0.05 ม. กวาง 6 
ม. ยาว 656 ม. หมูที่ 12    
สายกําแพงแสนกรีนแลนด 
เชื่อมตอ หมูที่ 5 ต.วังน้ําเขียว 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ของประชาชน 

2,300,000 หมูที่ 12 
เชื่อมตอ     
หมูท่ี 5       

ต.วังนํ้าเขียว   

กองชาง             

2 กอสรางผนังกันดิน เลียบคลองทุง
ขีอ้าย  ระยะทาง  283 ม.หมูที ่ 7  
บานทุงขี้อาย และ หมูท่ี 9 บานวนั
ครเูชื่อมตอหมูท่ี  10 ต. ดอนขอย  
อ.กําแพงแสนจ.นครปฐม 

ลดปญหาการพังทลายของ
ดิน 

3,100,๐๐๐ หมูท่ี  7   
และ หมูท่ี 9 

เชื่อมตอ       
หมูท่ี  10     
ต.ดอนขอย   

กองชาง             

3 กอสรางผนังกันดิน เลียบคลองเจริญ
สุข   ระยะทาง  1,125 ม.    
หมูที่ 5  บานวังไมแดง และ  
หมูที่ 12  บานหนาเกษตร  เชือ่มตอ 
หมูที่ 9  ต. ดอนขอย   

ลดปญหาการพังทลายของ
ดิน 

14,500,000 หมูท่ี 5  และ  
หมูที่ 12  
เชื่อมตอ     
หมูท่ี 9       

ต.ดอนขอย   

กองชาง             

4 กอสรางผนังกันดิน เลียบคลอง
ทุงข้ีอาย หมูท่ี 7 บานทุงขี้อาย
และหมูที่ 9 บานวันครู ต.
กําแพงแสน เชื่อมตอ หมูที่ 10 
ต.ดอนขอย อ.กําแพงสาน จ.
นครปฐม 

เพื่อลดปญหาการพังทลาย
ของดิน 

16,000,000 หมูที่ 7และ
หมูท่ี 9 
เชื่อมตอ     
หมูที่ 10     

ต.ดอนขอย 

กองชาง             
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แบบ ผ. 02/1 
 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 กอสรางผนังกันดินเลียบถนนสาย
ชางสามเศียร หมูที่ 5 บานวัง
ไมแดง เชื่อมตอ หมูท่ี 12 บาน
วังน้ําเขียว ความสูง 4 เมตร 
ความยาว 332 เมตร 

เพื่อลดปญหาการพังทลาย
ของดิน 

6,900,000 หมูท่ี 5
เชื่อมตอ     

หมูที่ 12 บาน
วงันํ้าเขียว 

กองชาง             

6 กอสรางผนังกันดิน หมูท่ี 5 ทุง
เกวียน-บานผูใหญพล ฟชชิ่ง
ปารค เชื่อมตอ หมูท่ี 10 ต.ดอน
ขอย  ความสูง 4 ม. ยาว 
1,940 ม. 

เพื่อลดปญหาการพังทลาย
ของดิน 

78,000,000 หมูท่ี 5 
เชื่อมตอ     
หมูที่ 10     

ต.ดอนขอย 

กองชาง             
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แบบ ผ. 02/1 
 



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข 
4.1 แผนงานฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอนัดีงามของทองถ่ิน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เพื่อสงเสริมสืบทอด 
อนุรักประเพณีไทยและวัน
สําคัญตางๆ 

350,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
การศึกษา   

            

4.2  แผนงานเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ระบบกระจายขาวไรสาย เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารมากขึ้น 

800,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กองชาง             

4.3  แผนงานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 พัฒนาศักยภาพ อสม. พัฒนาศักยภาพ อสม. 50,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานัก 
งานปลัด 

            

2 หมูบานไอโอดีน ลดปญหาผูปวยคอพอก 30,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอาย ุ

เพื่อใหอาสาสมัครฯมี
ความรูเพิ่มข้ึน 

50,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 สงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ เพื่อใหสุขภาพดีข้ึน 300,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

5 มาตรฐานอาหารปลอดภยั เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ประทานอาหารที่ปลอดภัย 

80,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 รณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือใหประชาชนปลอดภัย
จากโรคไขเลือดออก 

80,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

7 ประชาชนมีสุขพนภัย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง 

เพ่ือใหประชาชนปลอดภัย
จากโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 

95,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

8 สตรีไทยรวมใจตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 

เพ่ือใหประชาชนปลอดภัย

จากมะเร็งปากมดลูก 
10,000 ภายในตําบล

กําแพงแสน 
กอง

สาธารณสุข 
            

9 ดูแลสงเสริมปองกันโรคในชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสขุภาพดี
ขึ้น 

350,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

10 จัดซื้อเคร่ืองวดัคาน้ําหลาย
พารามิเตอร 

เพ่ือใชตรวจวัดคาความเปน
กรดหรือดาง 

870,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

11 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
200 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
ขับเคลื่อน 2 ลอ (แบบดับเบ้ิล
แค็บ) 

เพ่ือใชในการขนสงใน
ปริมาณที่มากและรวดเร็ว 

870,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 แปรรูปผลิตภณัฑโดยใชพลงังาน
แสงอาทิตย(โซลาเซลล) 

เพ่ือสรางประโยชนและเพิ่ม
มูลคาของผลิตภณัฑ 

20,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

20 สงเสริมการใชบอหมักกาซชีวภาพ
(ไบโอแกส) 

เพ่ือลดปริมาณของเสียใน
ชุมชนและลดปริมาณการใช
แกส IPG 

40,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

21 ปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา (LED) เพ่ือพัฒนาการประหยัด
พลังงานไฟฟา 

32,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

22 ผลิตไบโอดเีซลจากน้ํามันเหลือทิ้ง
ในครัวเรือน 

ลดคาใชจายในดานพลังงาน
เชื้อเพลิง 

10,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผด 02 



 
4.4 แผนงานสงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในทองถิ่น 

 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แขงขันกีฬาสี ร.ร.อนุบาลและ 
ศพด. 

เพื่อสงเสริมความรักความ
สามัคคีเปนหมูคณะและมี
น้ําใจเปนนักกีฬา 

80,000 
 

รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 ปรับปรุงสนามกีฬา 
ร.ร.อนุบาล 

เพื่อเปนสถานที่ออกกําลัง
กายและจัดกิจกรรม 

3,000,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 กอสรางสนามเด็กเลนพรอมเคร่ือง
เลนสนาม  
ร.ร.อนุบาล 

เพื่อสงเสริมพัฒนา
กลามเน้ือใหญ 

3,000,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 กอสรางสระวายน้ําระบบเกลือ 
ขนาด5.00×10.00 ม. และสระ
เด็ก ขนาด 2.00×4.00 ม. 
โรงเรียนอนุบาล อบต.กําแพงแสน 
หมูที่ 9 

เพื่อสงเสริมพัฒนา
กลามเน้ือและสุขภาพ 

3,500,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

5 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ เด็ก เยาวชน ทํากิจกรรม
รวมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานตางๆ 

250,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

6 อาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กนักเรียน ศพด./อนุบาล/
โรงเรียนวัดทุงกระพังโหม 

เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหารครบถวน 

1,800,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

7 ตอเติมอาคาร ศพด./อนุบาล เด็กมีสถานที่เรียนใกลบาน 2,000,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผด 02 



ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 พัฒนาศักยภาพครูและผูดูแลเดก็
ในการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาศักยภาพครูและ
ผูดูแลเด็ก 

50,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

9 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน 52,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

10 สงเสริมภาษาตางประเทศสําหรับ
เด็กอนุบาล 

สงเสริมภาษาตางประเทศ 330,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

11 สงเสริมอัจฉริยะดวยสมารทเบรน 
จินตคณิต 

สงเสริมการเรียนรู 300,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 ปองกันเด็กจมน้ํา เพื่อความปลอดภัยจากน้ํา 30,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

13 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(ราย
หัว)ร.ร.อนุบาล/ศพด. 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน 

320,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

14 อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
ร.ร.วดัทุงกระพังโหม 

เพื่อสงเสริมการเรียนการ
สอน 

250,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

15 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูตาม
แนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

เพื่อใหเด็กเรียนรูเก่ียวกับ
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

16 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู
และรณรงคปองกันยาเสพ
ติด 

21,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผด 02 



 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการฝกอบรมซอมแผน
ปองกันและอพยพหนีไฟโรงเรยีน
อนุบาลฯและศพด.บานวันครู 

เพ่ือเสริมทักษะและ
ตระหนักในความปลอดภัย 

50,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

18 โครงการรกัการอาน เพ่ือจัดหาหนังสือจดัมุมการ
อานและจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน 

50,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

19 โครงการกอสรางอาคารคลุมลาน
กีฬาโรงเรียน 

เพ่ือใหมีความพรอมในการ
จัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอน 

4,000,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

20 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลนสนาม
กลางแจง รร.อนุบาล อบต.
กําแพงแสนและศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อใหเด็กไดพัฒนา
กลามเน้ือใหญ 

300,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

21 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลนสนามในรม 
รร.อนุบาล อบต.กําแพงแสนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กไดพัฒนา
กลามเน้ือใหญ 

300,000 รร.อนุบาล และ
ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 
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แบบ ผด 02 



5.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดการเลือกตั้งผูบรหิารทองถ่ิน/
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

จัดการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ิน/สมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

800,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 สงเสริมขาราชการลูกจางไดรับ
การอบรมเพ่ือปรับปรุงการทํางาน
ลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

เพื่อใหขาราชการ ลูกจางมี
ความรูเพิ่มข้ึน 

400,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 สงเสริมการศึกษาดูงานนอก
สถานที่สําหรับผูบริหาร พนักงาน 
ผูนําทองถ่ินและกลุมตางๆ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณใหมๆ 

500,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 สงเสริมสวสัดิการใหเทียบเทา
ขาราชการประเภทอ่ืน เชน โบนัส  

สงเสริมสวัสดิการ 1,000,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

5 จัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ 
เชนทําเนียบผูบรหิาร สมาชิกสภา 
ปายแนะนําบุคลากร ปาย
หนวยงาน และอ่ืนๆ 

ประชาสัมพันธขาวสาร 100,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 
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แบบ ผด 02 



5.2 แผนงานสงเสริมสนับสนุนกระบวนการประชาสังคม 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อบต.กําแพงแสนสัมพันธ ออกใหบริการนอก
สถานท่ี 

50,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

5.3 แผนงานการพัฒนาสถานที่ราชการและอุปกรณการใหบริการใหทันสมัยและไดมาตรฐาน 

1 ปรับปรุงอาคารท่ีทําการ อบต.
กําแพงแสน 

เพื่อความในการ
ปฏิบัติงาน 

3,000,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) 

ใชเดินทางไปราชการ
ตางๆ 

1,300,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กองชาง             

3 จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ (แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ) 

เพื่อใชในการขนสงใน
ปริมาณท่ีมากและ
รวดเร็ว 

870,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 จัดซื้อรถมอเตอรไซค จํานวน 2 
คัน 

เพื่อใชในการสงเอกสาร
ในระยะใกล 

120,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 
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5.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เพื่อใชในการระงับเหตุ 250,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 ซกัซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ซักซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

200,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 ติดตั้งสัญญาณจราจร 
โซลาเซลล ปายจราจร สัญญาณ
จราจร   

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 350,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

4 ฝกอบรมและทบทวน สมาชิก 
อปพร. 

เพื่อเพ่ิมความรูแก
สมาชิก อปพร. 

400,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

5 บริหารจัดการศูนย  
อปพร.อบต.กําแพงแสน 

สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
อาสาสมัครฯและ
เจาหนาที่ประจาํศูนย 

150,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

6 จัดซื้อวัสดุจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 400,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

7 ปองกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ทางถนน 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 100,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

8 จัดซื้ อวัสดุ ดับเพลิงและวัสดุ
ครุภัณฑดานงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อใชในการระงับเหตุ 200,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

9 ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ 90,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดซื้อรถบันไดเลื่อนกูภัย เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระงับเหตุ 

50,000,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและอนรุักษฟนฟ ู
6.1 แผนงานปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนใหสวยงาม 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุ ง ภูมิทัศนสองข างทาง
ภายในตําบล 

เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

200,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

2 ฟนฟูและพัฒนาแหลงนํ้า พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ 10,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

สํานักงาน
ปลัด 

            

3 จัดซื้อถังขยะ เปนภาชนะรองรับขยะ 300,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 10 
ลอ 

เพื่อเก็บขยะ 5,000,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

5 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ลอ จํานวน 1 คัน 

เพื่อเก็บขยะ 2,400,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 คัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะภายใน
ชุมชน 

35,000 ภายในตําบล
กําแพงแสน 

กอง
สาธารณสุข 
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