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  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
อ ำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 



ก 
 

ค ำน ำ 
 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสแล้ว นั้น 

  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  มีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  และเป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  และการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

(นายไพฑูรย ์เฟ่ืองด)ี 
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 

 
เหตุผลและความจ าเป็น 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น  

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้  

ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่ าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 นี้ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  และการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนีจ้ะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ  
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(ผ 02)
(เพิ่มเติม)

รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

1 - โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
คอนกรีต ท่าตลาด ซอย 1 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมู่ที ่1 ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

2 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
ท่าตลาด ซอย 1 หมู่ที ่1 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

3 - โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
คอนกรีต ท่าตลาด ซอย 1/2 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมู่ที ่1 ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

4 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เสริมเหล็กท่าตลาดซอย 2 (ทางเข้า พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนายปิติปี พวงพยอม) หมู่ที ่1 ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการ
บริการสาธารณะ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ
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รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

5 - โครงการก่อสร้างก าแพงกันตล่ิง (คสล.) เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
ริมคลองเลียบท่ารถไฟ (ท่าตลาดซอย 4) พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมู่ที ่1 ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

6 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เสริมเหล็กซอยท่าตลาด 6 หมู่ที ่1 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

7 - โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
คอนกรีต ท่าตลาด ซอย 7 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมู่ที ่1 ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

8 - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
ซอยท้ายคุ้ง 1 หมู่ที ่2 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

9 - โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินคอนกรีต เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางนันทา อุบล พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมู่ที ่2 ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

10 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เหล็ก สายศาลาประชาคม (ท้ายคุ้ง พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ซอย 3) หมู่ที ่2 ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ



4

รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

11 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
ซอยท้ายคุ้ง 4 หมู่ที ่2 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

12 - โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เหล็ก (บริเวณสะพานไม้เก่า) หมู่ที ่2 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

13 - โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ าหอถังสูง เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
พร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยคลอง พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหมาก 1 หมู่ที ่3 (บริเวณบ้าน ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
นายวันชัย เจริญพร) เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค 

และท าการเกษตร
14 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน

เสริมเหล็ก ปากล้ินราง มอก. ชั้น 3 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
พร้อมบ่อพักน้ าทิง้คอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
ซอยคลองสวนหมาก 1 และปลอดภัย

15 - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 3 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมูที ่3 ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

16 - โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 3/1 หมู่ที ่3 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
(บริเวณบ้านนางอัจฉรา  ซังเก) ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
และปลอดภัย

17 - โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินคอนกรีต เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เสริมเหล็ก (บริเวณบ่อปลานายธงชัย พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ชัยสนิท) หมู่ที ่3 แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการเพือ่ให้ประชาชน

สัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัย

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ



5

(ผ 02)
(เพิ่มเติม)

รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

1 - โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
หน้าที่ พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ในพืน้ทีใ่ห้มี
สภาพสวยงามและเหมาะสม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม และคุณภาพชวีิต
   2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ



6

(ผ 02)
(เพิ่มเติม)

รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

1 - โครงการจัดจ้างบุคลากรตามความ เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
จ าเป็นและขาดแคลน เพือ่สนับสนุน พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
การจัดการศึกษา ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ในพืน้ทีใ่ห้มี
สภาพสวยงามและเหมาะสม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข
   3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นสังคม



7

(ผ 02)
(เพิ่มเติม)

รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

1 - โครงการขุดลอกคูคลองในพืน้ทีต่ าบล เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
ไทยาวาส พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ในพืน้ทีใ่ห้มี
สภาพสวยงามและเหมาะสม

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ

และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดบัตน้ของประเทศ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่2 การเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเทีย่ว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว
   5.1 แผนงานการเกษตร



8

(ผ 02)
(เพิ่มเติม)

รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

1 - โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษี เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
และทรัพย์สิน พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ในพืน้ทีใ่ห้มี
สภาพสวยงามและเหมาะสม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นประสิทธิภาพการบริหารและจัดการทีด่ี
   6.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ

จัดการทีด่ี



9

(ผ 02)
(เพิ่มเติม)

รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

1 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
เสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
(ต้ังแต่ปากซอย ถึงถนนคอนกรีต) ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
หมู่ที ่2 ต าบลไทยาวาส เชื่อมต่อ เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวก
ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี และปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการ
บริการสาธารณะ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ



10

(ผ 02/2)
(เพิ่มเติม)

รายการเดมิหรือ เหตผุลหรือความจ าเป็นทีต่อ้งการ
รายละเอียดเดมิ เพ่ิมเตมิ

1 - โครงการส่งเสริมการใช้เตาประหยัด เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
พลังงาน พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่ประหยัดเชื้อเพลิงและลดค่าใช้จ่ายใน
การหุงต้ม

2 - โครงการส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้ง เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
พลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่ลดการใช้พลังงานและช่วยเพิม่มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์จากการอบแห้ง

3 - โครงการเตาเผาขยะลดมลพิษ เนื่องจากโครงการดังกล่าว  ไม่ปรากฏในแผน
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทยาวาส  แต่มีความจ าเป็นทีจ่ะด าเนินการ
เพือ่ลดมลพิษทีก่่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว
   5.1 แผนงานการเกษตร

ล าดบัที่ รายการเพ่ิมเตมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเทีย่ว



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 14,980,000 17 14,980,000 17 14,980,000 17 14,980,000 17 14,980,000 85 74,900,000

รวม 17 14,980,000 17 14,980,000 17 14,980,000 17 14,980,000 17 14,980,000 85 74,900,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

รวม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข
    3.1 แผนงานการศึกษา 1 108,000 1 108,000 1 108,000 1 108,000 1 108,000 5 540,000

รวม 1 108,000 1 108,000 1 108,000 1 108,000 1 108,000 5 540,000

ป ี2570

แบบ ผ.01

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1 / 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ยทุธศาสตร์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 รวม 5 ปี
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว
    5.1 แผนงานการเกษตร 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

รวม 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการที่ดี
    6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 5 2,000,000

รวม 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 5 2,000,000

รวมทัง้สิ้น 21 15,988,000 21 15,988,000 21 15,988,000 21 15,988,000 21 15,988,000 105 79,940,000

รวม 5 ปี
ยทุธศาสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
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เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 4.00 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีต ท่าตลาด ซอย 1 คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 307.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
หมูท่ี่ 1 ความสะดวกและ หนา 0.05 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 4.00 เมตร 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็กท่าตลาด ซอย 1 หมูท่ี่ 1 คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 307.00 เมตร ความพึง ความสะดวก

ความสะดวกและ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน
ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

ที่ โครงการ

หมูท่ี ่1 บ้านท่าตลาด

องค์การบรหิารส่วนต าบลไทยาวาส

วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

    ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐมที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
       1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 1 / 2565

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื

แบบ ผ.02
2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
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เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 3.50 เมตร 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีต ท่าตลาด ซอย 1/2 คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 207.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
หมูท่ี่ 1 ความสะดวกและ หนา 0.05 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ ยาว 108.00 เมตร 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็กท่าตลาดซอย 2 (ทางเขา้ คมนาคมขนส่งให้มี กว้าง 3.50 เมตร ความพึง ความสะดวก
บ้านนายปิติปี พวงพยอม) หมูท่ี่ 1 ความสะดวกและ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

5 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัตล่ิง  เพื่อพัฒนาระบบ ยาว 400.00 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
(คสล.) ริมคลองเลียบท่ารถไฟ คมนาคมขนส่งให้มี ลึก 2.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
(ท่าตลาดซอย 4)  หมูท่ี่ 1 ความสะดวกและ พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ ยาว 190.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็กซอยท่าตลาด 6 หมูท่ี่ 1 คมนาคมขนส่งให้มี กว้าง 4.00 เมตร ความพึง ความสะดวก

ความสะดวกและ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน
ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

7 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อพัฒนาระบบ ยาว 270.00 เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีต ท่าตลาด ซอย 7 คมนาคมขนส่งให้มี กว้าง 4.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
หมูท่ี่ 1 ความสะดวกและ หนา 0.05 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 4.50 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
ซอยท้ายคุ้ง 1 หมูท่ี่ 2 คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 278.00 เมตร ความพึง ความสะดวก

ความสะดวกและ หนาเฉล่ีย 0.50 พอใจของ และปลอดภัยใน
ปลอดภัยในการ เมตร ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

9 โครงการกอ่สร้างก าแพงกั้นดินคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ ยาว 60.00 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางนันทา อบุล คมนาคมขนส่งให้มี ลึก 2.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
หมูท่ี่ 2 ความสะดวกและ พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 4.20 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เหล็ก สายศาลาประชาคม (ท้ายคุ้ง คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 162 เมตร ความพึง ความสะดวก
ซอย 3) หมูท่ี่ 2 ความสะดวกและ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 4.00 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4 หมูท่ี่ 2 คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 518.00 เมตร ความพึง ความสะดวก

ความสะดวกและ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน
ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

12 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม เพือ่พฒันาระบบคมนาคม กว้าง 4.00 เมตร 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
เหล็ก (บริเวณสะพานไม้เกา่) หมูท่ี่ 2 ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ยาว 7.00 เมตร ความพึง สะดวกและปลอด

และปลอดภยัในการ พอใจของ ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร ประชาชน เดินทางสัญจร

โครงการ วตัถุประสงค์ที่

หมูท่ี ่2 บ้านท้ายคุ้ง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการกอ่สร้างแท้งค์น้ าหอถงัสูง เพื่อให้ประชาชนมี แท้งค์น้ า จ านวน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
พร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยคลอง น้ าใช้ในการอปุโภค 1 แท้งค์ ความพึง ใช้ในการอปุโภค
สวนหมาก 1 หมูท่ี่ 3 (บริเวณบ้าน บริโภค และท าการ พอใจของ บริโภค และท า
นายวันชัย เจริญพร) เกษตร ประชาชน การเกษตร

14 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ ท่อขนาด 40 ซม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก ปากล้ินราง มอก. ชั้น 3 คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 37.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความสะดวกและ พอใจของ และปลอดภัยใน
พร้อมบ่อพักน้ าทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
ซอยคลองสวนหมาก 1 เดินทางสัญจร สัญจร

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 4.00 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 3 คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 16.20 เมตร ความพึง ความสะดวก
หมูที่ 3 ความสะดวกและ หนา 0.15 เมตร พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร 64.80 ตารางเมตร

16 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม เพื่อพัฒนาระบบ กว้าง 4.00 เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
เหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 3/1 คมนาคมขนส่งให้มี ยาว 8.00 เมตร ความพึง ความสะดวก
หมูท่ี่ 3 (บริเวณบ้านนางอจัฉรา  ซังเก) ความสะดวกและ พอใจของ และปลอดภัยใน

ปลอดภัยในการ ประชาชน การเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

17 โครงการกอ่สร้างก าแพงกั้นดินคอนกรีต เพือ่พฒันาระบบคมนาคมยาว 105.00 เมตร 790,000 790,000 790,000 790,000 790,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
เสริมเหล็ก (บริเวณบ่อปลานายธงชัย ขนส่งใหม้คีวามสะดวก ลึก 2.00 เมตร ความพึง สะดวกและปลอด

ชัยสนิท) หมูท่ี่ 3 และปลอดภยัในการ พอใจของ ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร ประชาชน เดินทางสัญจร

รวม 17 โครงการ - - 14,980,000 14,980,000 14,980,000 14,980,000 14,980,000 - - -

โครงการ

หมูท่ี ่3 บ้านคลองสวนหมาก

ที่ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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      2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม และคุณภาพชีวติ

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ เพื่อช่วยเหลือ ช่วยเหลือประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
หนา้ที่ ประชาชนในพื้นที่ ในพื้นที่ตามอ านาจ ผู้ได้รับการ ความช่วยเหลือ
 ตามอ านาจหน้าที่ หน้าที่ ช่วยเหลือ มึชีวิตความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น
รวม 1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 1 / 2565

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
   ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐมที ่2 การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

          2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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      3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัจา้งบุคลากรตามความ เพื่อให้มีอตัราก าลัง จ านวนบุคลากร 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวน การเรียนการ ส านักปลัด
จ าเป็นและขาดแคลน เพื่อสนับสนุน บุคลากรทางการ ทางการศึกษา บุคลากร สอนมีคุณภาพ
การจดัการศึกษา ศึกษาที่เพียงพอต่อ 1 อตัรา ทางการ มากยิ่งขึ้น

การเรียนการสอน ศึกษา
รวม 1 โครงการ - - 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 - - -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

          3.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 1 / 2565

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลไทยาวาส

   ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐมที ่1 การพัฒนาดา้นสังคม
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
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      5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขดุลอกคูคลองในพื้นที่ต าบล เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า คูคลองในพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน แหล่งน้ าต่างๆ ส านักปลัด
ไทยาวาส ต่างๆในพื้นที่ให้มี หมูท่ี่ 1 - 4 คูคลองที่ ในพื้นที่มีสภาพ

สภาพสวยงามและ ต าบลไทยาวาส ได้รับการ สวยงามและ
เหมาะสม พัฒนา เหมาะสม

รวม 1 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 1 / 2565

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

   ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และการท่องเทีย่ว

องค์การบรหิารส่วนต าบลไทยาวาส

          5.1 แผนงานการเกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมให้อยู่ในระดบัตน้ของประเทศ
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      6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นประสิทธิภาพการบริหารและจัดการทีด่ี

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลัพธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เพื่อให ้อบต.ได้มขีอ้มลู ปรับปรุงระบบแผนที่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน อบต.สามารถ ส านักปลัด
และทรัพยสิ์น และการประมวลผล ภาษีและทะเบียน โครงการที่ จัดเกบ็ภาษไีด้

การประเมินภาษีให้ ทรัพยสิ์น ด าเนินการ ครบถว้น ถกูต้อง
ครบถว้นและถกูต้อง

รวม 1 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - -

          6.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเตมิ ครัง้ที่ 1 / 2565

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดันครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน การเสริมสร้างความมัน่คงและสังคมคุณภาพอยา่งยั่งยนื
   ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดันครปฐมที ่5  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
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เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI ควดว่า ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่พัฒนาระบบ กว้าง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ ลดอุบัติเหตุ กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 คมนาคมขนส่งให้ ยาว 520 ของการลด ของประชาชน
(ต้ังแต่ปากซอย ถึงถนนคอนกรีต) มีความสะดวกและ เมตร อุบัติเหตุ และประชาชน
หมู่ที ่2 ต าบลไทยาวาส เชื่อมต่อ ปลอดภัยในการ หนาเฉล่ีย ทางถนน สัญจรไป-มา
ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี เดินทางสัญจร 0.15 เมตร มีความสะดวก

มากขึ้น
รวม 1 โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - -

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 / 2565
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

แบบ ผ.02/2

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐมที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
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      5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการใช้เตาประหยัด  - เพือ่ประหยัด ครัวเรือนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  - ลดค่าใช้จ่าย ส านักปลัด
พลังงาน เชื้อเพลิง ต าบล ของกลุ่ม  - ชุมชนตระหนกั

 - เพือ่ลดค่าใช้ ไทยาวาส เป้าหมายใช้ ถึงผลของการ

จ่ายในการหุงต้ม ถา่นไม้ลดลง ใช้พลังงาน

2 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้ง  - ลดการใช้พลังงาน กลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ  - การลดใช้พลังงาน ส านักปลัด
พลังงานแสงอาทิตย์  - ช่วยเพิ่มมูลค่า ต าบล กลุ่มที่เข้าร่วม  - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะ

ของผลิตภณัฑ์จาก ไทยาวาส สามารถลดการ มีความปลอดภัย

การอบแหง้ ใช้พลังงานได้ และมีคุณภาพ

3 โครงการเตาเผาขยะลดมลพิษ เพือ่ลดมลพษิที่ ครัวเรือนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ก าจัดขยะด้วยวิธีที่ ส านักปลัด
กอ่ให้เกดิกา๊ซ ต าบล ขยะได้รับการ ถูกต้องและเป็น

เรือนกระจก ไทยาวาส ก าจัดที่ถูกต้อง มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รวม 3 โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - -

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 / 2565

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดนครปฐมที ่4  การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

          5.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

22



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้แถวพักคอย 4 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชุด 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัด

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เคร่ือง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด

158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 -

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวมทัง้หมด

แบบ ผ.03

บัญชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000

รวม 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000

รวมทัง้สิ้น 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000

แบบ ผ.01

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 / 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

ยทุธศาสตร์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 รวม 5 ปีป ี2570
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เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะไดร้ับ ทีร่ับ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่พัฒนาระบบคมนาคม กว้าง 3.00 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
หินคลุกต้ังแต่บ้านนายสมบัติ ขนส่งให้มีความสะดวก ยาว 85.00 เมตร ความพึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย
สุกฤต ถึง บ้านนายกิตติคุณ และปลอดภัยในการ สูงเฉล่ีย 1.00 ของประชาชน ในการสัญจร
สุขมหันต์ หมู่ที ่2 เดินทาง เมตร

เปลี่ยนแปลงเป็น
โครงการก่อสร้างถนน เพือ่พัฒนาระบบคมนาคม กว้าง 3.00 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ขนส่งให้มีความสะดวก ยาว 85.00 เมตร ความพึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย
บ้านนนายสมบัติ สุขมหันต์ และปลอดภัยในการ หนา 0.05 เมตร ของประชาชน ในการสัญจร
หมู่ที ่2 เดินทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดนครปฐมที ่6  การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

           1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 / 2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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