แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๙๙ หมู่ที่ ๒ ถนนนศาลายา - นครชัยศรี ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔ - ๙๙๐๒๖๐, ๐๓๔ - ๙๙๐๒๖๑, www.mahasawat.go.th

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561)
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร

ป ๒๕61
จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานการงานเกษตร
รวม

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

(บาท)

ป ๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

ป ๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ

ป ๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ

รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

๒
๒

๑๐,๐๔๐,๐๐๐
๑๐,๐๔๐,๐๐๐

๑๕
๓
๑๘

๒๒,๙๗๒,๐๐๐
๑๒,๘๖๔,๐๐๐
๓๕,๘๓๖,๐๐๐

๒
๒

๑๐,๐๔๐,๐๐๐
๑๐,๐๔๐,๐๐๐

๒
๒

๑๐,๐๔๐,๐๐๐
๑๐,๐๔๐,๐๐๐

15
๙
๒๔

๒๒,๙๗๒,๐๐๐
๔๒,๙๘๔,๐๐๐
๖๕,๙๕๖,๐๐๐

๑
๑๒
๑๓

๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

1
๑

๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑
๑๓
๑๔

๑๐๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐

๑๕

10,220,000

๑
๔
๕
๒๔

๑๖,๔๙๐
๑,๑๒๔,๙๐๐
๑,๑๔๑,๓๙๐
37,277,390

๒

10,040,000

๒

10,040,000

๑
๔
๕
๔๓

๑๖,๔๙๐
๑,๑๒๔,๙๐๐
๑,๑๔๑,๓๙๐
67,577,390

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563

2564

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เลียบถนน
ลานตากฟา - มหาสวัสดิ์ ฝงทิศเหนือ
ตอจากทอเดิม หมูที่ 1

ระบายน้ําไดสะดวกขึ้น และ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ∅
สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3)
ยาว 846.00 เมตร
พรอมบอพักน้ํา ค.ส.ล.
จุดเริ่มตน ทอระบายน้ําเดิม
จุดสิ้นสุด สะพานคลองปฏิรูป 1

-

2,538,000

-

-

รอยละ สามารถระบายน้ํา
ความพึงพอใจ ไดสะดวกขึ้น แกไข
ของประชาชน ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

2 กอสรางถนนลูกรัง พรอม ทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. บริเวณคลองควาย
หนาบาน นางวาด สุขสําราญ หมูที่ 1

ประชาชนใชสัญจร ขนสงผลผลิต ถนนกวาง 5.00 เมตร
การเกษตรไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ยาว 190.00 เมตร
และแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาด ∅
1.00 เมตร พรอมบอพักน้ํา

-

2,500,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ้น
ของประชาชน และสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวกขึ้น แกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

3 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติคคอนกรีต
ซอยกํานันมานพ ทรัพยแสนดี หมูที่ 1

ประชาชนใชสัญจรและขนสง ถนนกวาง 5.00 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว 150.00 เมตร
รวดเร็วขึ้น
หนา 0.05 เมตร
รวมพื้นที่ไมนอยกวา
750.00 ตารางเมตร

-

500,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563

2564

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติคคอนกรีต
ซอยยิ่งเจริญ หมูที่ 1

ประชาชนใชสัญจรและขนสง ถนนกวาง 5.00 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ยาว 180.00 เมตร
รวดเร็วขึ้น
หนา 0.05 เมตร รวม พื้นที่
ไมนอยกวา 900.00 ตร.ม.
ชั้นลูกรังบดอัดแนน
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ชั้นหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

-

685,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกขึ้น

กองชาง

5 กอสรางถนนลาดยาง ตอจากหนาบาน
นายสมพงษ ปานมีทรัพย หมูที่ 1

ประชาชนใชสัญจรและขนสง ถนนกวาง 4.00 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตรได
ยาว 68.00 เมตร
สะดวกรวดเร็วขึ้น
หนา 0.05 เมตร
รวมพื้นที่ไมนอยกวา
272.00 ตารางเมตร

-

220,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกขึ้น

กองชาง

6 ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารอเนกประสงค
หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร ปรับภูมิทัศนรอบอาคารฯ
ใหมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น
พื้นที่ไมนอยกวา
สามารถประกอบกิจกรรม
830.00 ตาราเมตร
ของหมูบานไดอยางเพียงพอ โดยปรับดินเดิมใหเรียบ
พรอมบดอัดแนน และ
ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย
บดอัดแนน จํานวน 249.00
ลูกบาศกเมตร

-

150,000

-

-

รอยละ
ประชาชนมีสถานที่
ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรม
ของประชาชน ของหมูบานไดอยาง
เพียงพอ

กองชาง

7 ขยายสะพาน ค.ส.ล. คลองปฏิรูป 1
หมูที่ 2

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรของประชาชน

-

1,500,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกขึ้น

กองชาง

ขยายสะพาน ค.ส.ล.
กวาง ขางละ 2.00 เมตร
ยาว ขางละ 10.00 เมตร
พรอมทางเทาขางละ
1.00 เมตร ทั้งสองดาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

8 ขยายสะพาน ค.ส.ล. คลองกํานันขาว
หมูที่ 2

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรของประชาชน

9 ปรับปรุงทอระบายน้ํา หมูบานพฤษา 4
หมูที่ 4

เพื่อปองกันและแกไขปญหา ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
น้ําทวมในหมูบานในชวงฤดูฝน ขนาด ∅ 0.80 เมตร
(มอก.ชั้น 3) ทั้งสองฝง
ยาว 1,360 เมตร
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน เจาะบอบาดาล
ขนาด ∅ 6.00 นิ้ว ความลึก
น้ําอุปโภคบริโภค
ไมนอยกวา 170.00 เมตร
แตไมเกิน 200.00 เมตร
พรอมซัมเมอรส ขนาดไมนอย
กวา 3 แรงมา พรอมอุปกรณ

10 ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณโรงเรียน
บานคลองโยง หมูที่ 4

11 กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ประชาชนใชสัญจรไดสะดวก
สายทางเขาวัดสุวรรณณาราม หมูที่ 1
รวดเร็วขึ้น และปลอดภัย
(นโยบายผูบริหาร)

ขยายสะพาน ค.ส.ล.
กวาง 2.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร
พรอมทางเทา
กวาง 1.00 เมตร

ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร

2562
(บาท)

2563

2564

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

1,500,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกขึ้น

กองชาง

-

9,520,000

-

-

รอยละ
ลดปญหาน้ําทวม
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

กองชาง

-

600,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีน้ําใช
ความพึงพอใจ อุปโภคบริโภค
ของประชาชน อยางเพียงพอ

กองชาง

-

907,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองชาง

-

265,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม

กองชาง

ยาว 162.00 เมตร หนา
0.05 เมตร มีชั้นหินคลุกบด
อัดแนนหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
972 ตารางเมตร

12 กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ประชาชนใชสัญจรไดสะดวก
ซอยบานนายศรลาภ แซลิ้ม หมูที่ 1
รวดเร็วขึ้น

ถนน กวาง 4.00 เมตร
ยาว 99 เมตร หนา 0.05 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

(นโยบายผูบริหาร)

13 กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ประชาชนใชสัญจรไดสะดวก
ถนนเลีบลคลองปฏิรูป 2 หมูที่ 3
รวดเร็วขึ้น
(ถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ 3)
(นโยบายผูบริหาร)

14 กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ประชาชนใชสัญจรไดสะดวก
ถนนซอยราษฎรพัฒนา หมูที่ 3
รวดเร็วขึ้น
(นโยบายผูบริหาร)

15 กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ประชาชนใชสัญจรไดสะดวก
ซอยบานนายจิว รุมนุม หมูที่ 3
รวดเร็วขึ้น
(ตอจากถนนลาดยางเดิม)
(นโยบายผูบริหาร)

รวม

10 โครงการ

มีชั้นหินคลุกบดอัดแนนหนาเฉลี่ย
0.20 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 396 ตารางเมตร
ถนน กวาง
เมตร ยาว
199 เมตร หนา 0.05 เมตร
มีชั้นหินคลุกบดอัดแนนหนาเฉลี่ย
0.25 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 995 เมตร
ถนน กวาง 7.00 เมตร ยาว
168 เมตร หนา 0.05 เมตร
มีชั้นหินคลุกบดอัดแนนบริเวณ
ทางเชื่อมกับถนน นฐ 4006
(ศาลายา-นครชัยศรี) พื้นที่ผิว
จราจร ไมนอยกวา 1,176
ตารางเมตร
ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร
ยาว 331 เมตร หนา 0.05 เมตร
มีชั้นหินคลุกบดอัดแนนหนาเฉลี่ย
0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,324 ตารางเมตร

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ของประชาชน สะดวกปลอดภัยขึ้น
-

656,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองชาง

-

568,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองชาง

-

863,000

-

-

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน สะดวกปลอดภัยขึ้น

กองชาง

-

22,972,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.2 แผนการงานเกษตร
ที่

โครงการ

เดิม
1 กอสรางเขื่อนกันดิน คสล.ริมคลอง
กํานันขาว หมูที่ 2 ฝงทิศตะวันตก
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 4)

เปลี่ยนแปลง
กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.คลอง
กํานันขาว ฝงตะวันตก หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันการพังทลาย ยาว 430.00 เมตร
ของหนาดินและปองกัน สูง 2.00 เมตร
น้ําทวม

เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อน ค.ส.ล. ยาว 510.00 เมตร
ของหนาดินและปองกัน ความสูง 2.50 เมตร จุดเริ่มตน
น้ําทวม
จาก ทางหลวงชนบท นฐ 5034
ถึง บานนายพรชัย ชั้นอินทรงาม
พิกัดเริ่มตน N 13°49.568´
E 100°15.622´
พิกัดสิ้นสุด N 13°49.308´
E 100°15.625´

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

-

-

-

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564
(บาท)

แบบ ผ.03

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒,๙๒๔,๐๐๐

รอยละ
ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000

รอยละ
ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เดิม
2 กอสรางเขื่อนกันดิน คสล.พรอมทางเทา เพื่อปองกันการพังทลาย สูง ๒.๐๐ เมตร
บริเวณ คลองโรงเจ หมู 4
ของหนาดินและปองกัน ยาว 399.00 เมตร
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑, ๔)
น้ําทวม
ทางเทากวาง 4.00 เมตร
ยาว 399.00 เมตร
เปลี่ยนแปลง
กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อน ค.ส.ล.
โรงเจ หมูที่ 4
ของหนาดินและปองกัน ระยะที่ 1 เขื่อนยาว 179.00 เมตร
น้ําทวม
ความสูง 2.50 เมตร จุดเริ่มตน
จาก สะพานคลองโรงเจ ถึงประตูน้ํา
พิกัดเริ่มตน N 13°49.180´
E 100°14.622´
พิกัดสิ้นสุด N 13°49.192´
E 100°14.579´
ระยะที่ 2 เขื่อนยาว 225.00 เมตร
ความสูง 2.50 เมตร จุดเริ่มตนจาก
สะพานคลองโรงเจ ถึง สุดเขต อบต.
มหาสวัสดิ์ ติดตอตําบลลานตากฟา
พิกัดเริ่มตน N 13°49.179´
E 100°14.706´
พิกัดสิ้นสุด N 13°49.308´
E 100°15.625´
รวม
2 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

๔,๖๖๕,๒๐๐

2562

2563

2564

-

-

-

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐

๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

รอยละ
ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

ที่
.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.2 แผนการงานเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสรางเขื่อนกันดินเลียบคลองโยง
เพื่อปองกันการพังทลาย
จากบาน นายประเสริฐ ทองยี่สุน ถึง
ของหนาดินและปองกันน้ําทวม
ปากคลองปฏิรูป 1 หมู 4 ตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รวม

1 โครงการ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เขื่อน ค.ส.ล.
ยาว 900.00 เมตร
ความสูง 2.50 เมตร
พิกัดเริ่มตน
N 13°49.704´
E 100°14.880´
พิกัดสิ้นสุด
N 13°49.721´
E 100°15.373´

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.03

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละ ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
อบจ.นครปฐม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.2 แผนการงานเกษตร
ที่

โครงการ

1 กอสรางเขื่อนกันดิน คสล. คลองปฏิรูป 2
หมูที่ 4

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันการพังทลาย
เขื่อน ค.ส.ล.
ของหนาดินและปองกันน้ําทวม ยาว 355.00 เมตร
สูง 2.50 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,840,000 2,840,000 2,840,000 2,840,000

๒,๘๔๐,๐๐๐ ๒,๘๔๐,๐๐๐ ๒,๘๔๐,๐๐๐ ๒,๘๔๐,๐๐๐

แบบ ผ.05

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละ ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอิ้งถิ่นเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

(บาท)

1 จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน
ตําบลมหาสวัสดิ์
(หนวยงานราชการ)

รวม

1 โครงการ

เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับความเดือดรอน หรือ
ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
ในการดํารงชีพ ดานสาธารณภัย
ดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

ใหความชวยเหลือประชาชน

ที่ไดรับความเดือดรอน
ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดในดานสาธารณภัย
ดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต การปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
ในพื้นที่ หมูที่ 1 - 4
ตําบลมหาสวัสดิ์

แบบ ผ.01

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ไดรับการชวย
เหลือดานตางๆ

ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ
ใหมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
อยางครอบคุม ทั่วถึง
และ รวดเร็ว

สนง.ปลัด อบต.

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

1 จัดซื้อเครื่องเลนเด็ก

รวม

1 โครงการ

เพื่อใหเด็กมีอุปกรณใชสําหรับ
เลน ออกกําลังกาย สงเสริม
พัฒนาทางดานรางกาย และ
สติปญญา

เครื่องเลนเด็ก
ติดตั้งบริเวณ ลานกีฬา
หมูบานพฤษา 4 หมูที่ 4
ตําบลมหาสวัสดิ์

2562
(บาท)

2563

2564

(บาท)

(บาท)

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
เด็กมีอุปกรณ เลน กองสาธารณสุขฯ
ความพึงพอใจ และออกกําลังกาย
ของประชาชน/ มีพฒ
ั นาการที่สมวัย
ผูปกครองเด็ก/ ทางดานรางกาย
เด็ก
และสติปญญา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอิ้งถิ่นเขตจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

๑ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

๒ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1
เพื่อดําเนินงานโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน โรงเรียน
บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ 1
ตําบลมหาสวัสดิ์

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บานคลองมหาสวัสดิ์
หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน 50 คน

๕,๙๐๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง/
เด็กนักเรียน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์
เพื่อดําเนินงานโครงการควบคุม จํานวน 50 คน
โรคขาดสารไอโอดีนประชาชน
ในพื้นที่หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์

๕,๙๐๐

-

-

-

รอยละ
ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ
ความพึงพอใจ
อนามัยที่ดี
ประชาชน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
เพื่อดําเนินงานโครงการควบคุม จํานวน 932 ครัวเรือน
โรคขาดสารไอโอดีนประชาชน
พื้นที่หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์

๕,๙๐๐

-

-

-

รอยละ
ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ
ความพึงพอใจ
อนามัยที่ดี
ประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

๔ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบานคลองโยง
หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

๕ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

6 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็ก
หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

7 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็ก
หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

8 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานคลองโยง
หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4
เพื่อดําเนินงานโครงการควบคุม
การขาดสารไอโอดีน หมูที่ 4
ตําบลมหาสวัสดิ์

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
บานคลองโยง หมูที่ 4
ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน 50 คน

๕,๙๐๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง/
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1
เพื่อดําเนินงานโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์
อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2
เพื่อดําเนินงานโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิในเด็ก หมูที่ 2
ตําบลมหาสวัสดิ์

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บานคลองมหาสวัสดิ์
หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน 48 คน

๗,๕๓๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง/
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

เด็ก ในพื้นที่ หมูที่ 2
ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน 50 คน

๗,๘๐๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง/
เด็ก

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
เด็ก ในพื้นที่ หมูที่ 3
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
เพื่อดําเนินงานโครงการควบคุม จํานวน 50 คน
โรคหนอนพยาธิในเด็ก หมูที่ 3
ตําบลมหาสวัสดิ์

๗,๘๐๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง/
เด็ก

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4
เพื่อดําเนินงานโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานคลองโยง หมูที่ 4
ตําบลมหาสวัสดิ์

๗,๘๐๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง/
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บานคลองโยง หมูที่ 4
ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน 50 คน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

10 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน
หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

11 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน
หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

12 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานคลองโยง
หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์
(โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

รวม 12 โครงการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2562

2563

2564

๖,๕๗๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง/
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ประชาชน หมูที่ 2
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์
เพื่อดําเนินงานโครงการ
จํานวน 67 คน
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน
หมูที่ 2 ตําบลมหาสวัสดิ์

๖,๓๐๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ประชาชน หมูที่ 3
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์
เพื่อดําเนินงานโครงการ
จํานวน 67 คน
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน
หมูที่ 3 ตําบลมหาสวัสดิ์

๖,๓๐๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4
เพื่อดําเนินงานโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ในโรงเรียน
บานคลองโยง หมูที่ 4
ตําบลมหาสวัสดิ์

๖,๓๐๐

-

-

-

รอยละ
ความพึงพอใจ
ของผูปกครอง/
เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

๘๐,๐๐๐

-

-

-

(บาท)

9 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์

ตัวชี้วัด
(KPI)

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1
เพื่อดําเนินงานโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ในโรงเรียน
บานคลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ 1
ตําบลมหาสวัสดิ์

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บานคลองมหาสวัสดิ์
หมูที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน 71 คน

เด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบานคลองโยง
หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์
จํานวน 67 คน

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

1 จัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพกลองวงจรปด
แบบ 16 ชองสัญญาณ
พรอมอุปกรณใชงาน และติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด

รวม

1 โครงการ

เพื่อใชเปนอุปกรณสําหรับการ เครื่องบันทึกภาพ
บันทึกภาพกลองวงจรปด ประจํา กลองวงจรปด ไมนอย
สํานักงาน อบต.มหาสวัสดิ์
กวา 16 ชองสัญญาณ
-มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย 10/100
-สามารถบันทึกภาพและ
สงภาพเพื่อการแสดงผล
ที่ความละเอียด ไมนอย
กวา 1920 x 1080
-สามารถบันทึกภาพวีดีโอ
ดวยฮารดดิส ขนาดไมนอย
กวา 2 เทราไบต (2TB)
จํานวน 1 ชุด

แบบ ผ.01

2562
(บาท)

2563

2564

(บาท)

(บาท)

-

16,490

-

-

-

16,490

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนเครื่องมือ มีความปลอดภัย
สนง.ปลัด อบต.
ใชในการปฏิบัติ ในชีวิตและทรัพยสิน
งานเพิ่มขึ้น ของทางราชการ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

2564

(บาท)

(บาท)

เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสมและเพียงพอ
2 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใหหนวยงานมีพาหนะใช
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,500 ซีซี ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
ขับเคลื่อน 2 ลอ
และเพียงพอ

-

6,400

-

-

-

814,000

-

-

3 จัดซื้อเมตรวัดระยะทาง

-

6,000

-

-

298,500

-

๑,๑๒๔,๙๐๐

4 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําเชเฟอร (ปมซัมเมอรส)
สําหรับบอบาดาล พรอมชุดอุปกรณ

รวม

4 โครงการ

เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800VA
จํานวน 2 เครื่อง
รถบรรทุก (ดีเซล)
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,500 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 1 คัน
เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ
เมตรวัดระยะทาง
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
สายเทปทําดวยสแตนเลส
อยางเหมาะสมและเพียงพอ
ยาวไมต่ํากวา 100 เมตร
มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 ซม.
และขีดแบงยอยทุกๆ 1 มม.
หนากวางของเสนเทป ไมเกิน
13 มม. หนาไมเกิน 0.5 มม.
ดามจับและที่หมุนเทปและ
โครงปองกันเสนเทปทําดวย
โลหะ มีปลายแหลมสามารถ
จรดลงพื้นได
เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือ
เครื่องสูบน้ําเชเฟอร สําหรับ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานระบบ บอบาดาล พรอมชุดอุปกรณ
ผลิตน้ําประปาบาดาล องคการ ระบบไฟ 3 เฟส กําลังไฟฟา
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์
ไมนอยกวา 380 โวลต
อยางเพียงพอ
กําลังมอเตอร ไมนอยกวา
7.5 แรงมา จํานวน 3 เครื่อง
กําลังมอเตอร ไมนอยกวา
3 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ
ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม
งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ
จํานวนครุภัณฑ มีครุภัณฑใชในการ
ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม
งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

กองชาง

-

จํานวนเครื่องมือ มีครุภัณฑใชในการ
ใชในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน เหมาะสม
งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอ

กองชาง

-

-

มีครุภัณฑใช มีครุภัณฑใชสําหรับ
ในกิจการประปา กิจการประปาบาดาล
บาดาลหมูบาน หมูบานอยางเพีงพอ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

กองชาง

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ )

2561
(บาท)

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)

(บาท)

2564

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด
แบบ 16 ชองสัญญาณ
แบบ 16 ชองสัญญาณ
-มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย 10/100
-สามารถบันทึกภาพและ
สงภาพเพื่อการแสดงผล
ที่ความละเอียด ไมนอย
กวา 1920 x 1080
-สามารถบันทึกภาพวีดีโอ
ดวยฮารดดิส ขนาดไมนอย
กวา 2 เทราไบต (2TB)
จํานวน 1 ชุด

-

๑๖,๔๙๐

-

-

สนง.ปลัด อบต.

2 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา

-

6,400

-

-

กองชาง

-

814,000

-

-

กองชาง

เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ ICT)

3 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู)
ขับเคลื่อน 2 ลอ
จํานวน 1 คัน
(บัญชีคารามาตารฐานครุภัณฑ)

ที่

แผนงาน

4 อุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑการเกษตร

รวม 4 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ )

เครื่องสูบน้ําเชเฟอร
เครื่องสูบน้ําเชเฟอร สําหรับ
(ซัมเมอรส) สําหรับบอบาดาล บอบาดาล พรอมชุดอุปกรณ
พรอมชุดอุปกรณ
ระบบไฟ 3 เฟส กําลังไฟฟา
ไมนอยกวา 380 โวลต
กําลังมอเตอร ไมนอยกวา
7.5 แรงมา จํานวน 3 เครื่อง
กําลังมอเตอร ไมนอยกวา
3 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)

(บาท)

-

298,500

-

-

๑,๑๓๕,๓๙๐

-

แบบ ผ.08
2564

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

กองชาง

(บาท)

-

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร

ป ๒๕61
จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานการงานเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

๒
๒
๔
๔

(บาท)

๕,๐๔๐,๐๐๐
๗,๓๓๐,๐๐๐
๑๒,๓๗๐,๐๐๐
12,370,000

ป ๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

๓
๒
๕
๕

(บาท)

๘,๒๐๙,๐๐๐
๗,๓๓๐,๐๐๐
๑๕,๕๓๙,๐๐๐
15,539,000

ป ๒๕๖3
จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

๒
๒
๔
๔

(บาท)

๕,๐๔๐,๐๐๐
๗,๓๓๐,๐๐๐
๑๒,๓๗๐,๐๐๐
12,370,000

ป ๒๕๖4
จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

๒
๒
๔
๔

(บาท)

๕,๐๔๐,๐๐๐
๗,๓๓๐,๐๐๐
๑๒,๓๗๐,๐๐๐
12,370,000

รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ

โครงการ

๙
๘
๑๗
๑๗

(บาท)

๒๓,๓๒๙,๐๐๐
๒๙,๓๒๐,๐๐๐
๕๒,๖๔๙,๐๐๐
52,649,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เดิม
1 เสริมผิวถนน ค.ส.ล. แบบ OVERLAY
โดยใชแอสฟสติคคอนกรีต ถนนสายหลัก

ประชาชนใชสัญจร กวาง ๑๑.๖๐ เมตร ยาว 700.00 เมตร
และขนสงผลผลิต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
หมูบานพฤกษา ๔ - เขตลานตากฟา หมูที่ 1 - 4 ทางการเกษตร
กวา ๘,๑๒๐ ตารางเมตร
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑, ๔)
ไดสะดวกรวดเร็วขึ้น

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)

(บาท)

แบบ ผ.01

2564
(บาท)

๓,๘๙๓,๑๐๐ ๓,๘๙๓,๑๐๐ ๓,๘๙๓,๑๐๐ ๓,๘๙๓,๑๐๐
(อบต.)

(อบต.)

(อบต.)

(อบต.)

(หนวยงานอื่น)

(หนวยงานอื่น)

(หนวยงานอื่น)

(หนวยงานอื่น)

-

๓,๑๖๙,๐๐๐

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน
สะดวกขึน้

กองชาง

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคม
ของประชาชน
สะดวกขึน้

กองชาง

(แบบ ผ.05) : สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เปลี่ยนแปลง
เสริมผิวถนนโดยใช ASPHALTIC CONCRETE ประชาชนใชสัญจร ถนน ASPHALTIC CONCRETE แบบ OVERLAY
(OVERLAY) ถนนสายเมนหมูบานพฤกษา ๔ ไป-มา ไดสะดวก จุดพิกดั เริ่มตน (UTM) 47P 345288 จุดสิ้นสุด
รวดเร็วขึ้น
(UTM) 47P 345281 พื้นที่รวมไมนอยกวา
หมูที่ ๑, ๔

รวม

1 โครงการ

9,247.10 ตารางเมตร ชวงที่ 1 กวาง 11.00 เมตร
ยาว 675.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 7,425.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 กวาง 8.50 เมตร ยาว 59.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไมนอยกวา
501.50 ตารางเมตร ชวงที่ 3 กวาง 8.70 เมตร
ยาว 138.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา กวา 1,200.60 ตารางเมตร
ชวงที่ 4 บริเวณทางเชื่อมระหวาง ชวงที่ 2 และ
ชวงที่ 3 กวาง 4.80 เมตร ยาว 25.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา
120.00 ตารางเมตร

(อบต.)

-

3,169,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)

แบบ ผ.03

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

เดิม

1 กอสรางสะพาน คสล. สะพานขามคลอง
กํานันขาว พรอมทางเทา หมูที่ 2
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๒)

เปลี่ยนแปลง

กอสรางสะพาน คสล. สะพานขามคลอง
กํานันขาว พรอมทางเทา หมู 2
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๒)

-

2562
(บาท)

๒,๗๖๐,๐๐๐

2563

2564

-

-

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคมไวใช
ของประชาชน สัญจร สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น

ประชาชนใชสัญจรและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น

กวาง 7.๐๐ เมตร
ยาว 16.๐๐ เมตร
ทางเทากวาง 1.00 เมตร
จํานวน 2 ขาง

ประชาชนใชสัญจรและขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น

กวาง 7.๐๐ เมตร
๒,๗๖๐,๐๐๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ รอยละ
ความพึงพอใจ
ยาว 16.๐๐ เมตร
ของประชาชน
ทางเทากวาง 1.00 เมตร
จํานวน 2 ขาง
พิกัดเริ่มตน
N 13°48.652´
E 100°15.634´
พิกัดสิ้นสุด
N 13°48.652´
E 100°15.645´

ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมไวใช
สัญจร สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง
อบจ.นครปฐม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

แบบ ผ.03

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

-

-

(บาท)

เดิม
2 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองปฏิรูป ๑ ประชาชนใชสัญจรและขนสง
พรอมทางเทา หมูที่ 2
ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๒)
รวดเร็วขึ้น
เปลี่ยนแปลง
กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองปฏิรูป ๑ ประชาชนใชสัญจรและขนสง
พรอมทางเทา หมูที่ 2
ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๒)
รวดเร็วขึ้น

รวม

2 โครงการ

กวาง 7.00 เมตร
ยาว 12.๐๐ เมตร
ทางเทา กวาง 1.00เมตร
จํานวน 2 ขาง
กวาง 7.00 เมตร
ยาว 12.๐๐ เมตร

(บาท)

2563
(บาท)

๒,๒๘๐,๐๐๐

2564
(บาท)

-

๒,๒๘๐,๐๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐

ทางเทา กวาง 1.00 เมตร

จํานวน 2 ขาง
พิกัดเริ่มตน
N 13°48.660´
E 100°15.400´
พิกัดสิ้นสุด
N 13°48.659´
E 100°15.395´
๕,๐๔๐,๐๐๐ ๕,๐๔๐,๐๐๐ ๕,๐๔๐,๐๐๐ ๕,๐๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคมไวใช
ของประชาชน สัญจร สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง
อบจ.นครปฐม

รอยละ ประชาชนมีเสนทาง
ความพึงพอใจ การคมนาคมไวใช
ของประชาชน สัญจร สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น

กองชาง
อบจ.นครปฐม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการบริการสาธารณะ
1.2 แผนการงานเกษตร
ที่

โครงการ

เดิม
1 กอสรางเขื่อนกันดิน คสล.ริมคลอง
กํานันขาว หมูที่ 2 ฝงทิศตะวันตก
(ประชาคมหมูบาน+แผนชุมชน หมู 4)

เปลี่ยนแปลง
กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.คลอง
กํานันขาว ฝงตะวันตก หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันการพังทลาย ยาว 430.00 เมตร
ของหนาดินและปองกัน สูง 2.00 เมตร
น้ําทวม

เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อน ค.ส.ล. ยาว 510.00 เมตร
ของหนาดินและปองกัน ความสูง 2.50 เมตร จุดเริ่มตน
น้ําทวม
จาก ทางหลวงชนบท นฐ 5034
ถึง บานนายพรชัย ชั้นอินทรงาม
พิกัดเริ่มตน N 13°49.568´
E 100°15.622´
พิกัดสิ้นสุด N 13°49.308´
E 100°15.625´

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

-

-

-

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2564
(บาท)

แบบ ผ.03

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒,๙๒๔,๐๐๐

รอยละ
ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000

รอยละ
ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เดิม
2 กอสรางเขื่อนกันดิน คสล.พรอมทางเทา เพื่อปองกันการพังทลาย สูง ๒.๐๐ เมตร
บริเวณ คลองโรงเจ หมู 4
ของหนาดินและปองกัน ยาว 399.00 เมตร
(ประชาคมหมูบาน+แผนหมูบาน หมู ๑, ๔)
น้ําทวม
ทางเทากวาง 4.00 เมตร
ยาว 399.00 เมตร
เปลี่ยนแปลง
กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อปองกันการพังทลาย เขื่อน ค.ส.ล.
โรงเจ หมูที่ 4
ของหนาดินและปองกัน ระยะที่ 1 เขื่อนยาว 179.00 เมตร
น้ําทวม
ความสูง 2.50 เมตร จุดเริ่มตน
จาก สะพานคลองโรงเจ ถึงประตูน้ํา
พิกัดเริ่มตน N 13°49.180´
E 100°14.622´
พิกัดสิ้นสุด N 13°49.192´
E 100°14.579´
ระยะที่ 2 เขื่อนยาว 225.00 เมตร
ความสูง 2.50 เมตร จุดเริ่มตนจาก
สะพานคลองโรงเจ ถึง สุดเขต อบต.
มหาสวัสดิ์ ติดตอตําบลลานตากฟา
พิกัดเริ่มตน N 13°49.179´
E 100°14.706´
พิกัดสิ้นสุด N 13°49.308´
E 100°15.625´
รวม
2 โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

๔,๖๖๕,๒๐๐

2562

2563

2564

-

-

-

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐

๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

รอยละ
ปองกันการพังทลาย
ความพึงพอใจ ของหนาดินและ
ของประชาชน ปองกันน้ําทวม

กองชาง
อบจ.นครปฐม

ที่
.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

