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ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัด

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปัิญญาท้องถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.1 แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปญัหาสังคม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กบัผู้สูงอายุ สนับสนุนโครงการสวัสดิการให้กบั 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ สนง.ปลัด อบต.

และผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ประชาชน ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสในเขตต าบล มีสวัสดิการเพื่อยังชีพ

2 วันผู้สูงอายุต าบลปากช่อง เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ จดักจิกรรมวันผู้สูงอายุ 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุมีขวัญและก าลังใจ สนง.ปลัด อบต.
แกผู้่สูงอายุ ประชาชน ที่ดี

3 พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฝึกอบรม/จดักจิกรรมเพื่อพัฒนา 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนง.ปลัด อบต.
ศักยภาพสตรี ประชาชน

4 สภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง เพื่อสนับสนุนกจิกรรมของสภาเด็ก อดุหนุนงบประมาณ เพื่อการบริหาร 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ เด็กและเยาวชน มีกจิกรรม กองการศึกษาฯ
และเยาวชนต าบลปากช่อง พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

5 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิกรรม อดุหนุนงบประมาณให้กบัชมรม 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนง.ปลัด อบต.
ชมรมคนพิการต าบลปากช่อง ต่างๆ ของชมรมคนพิการ คนพิการ ประชาชน

6 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิกรรม อดุหนุนงบประมาณให้กบัชมรม 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนง.ปลัด อบต.
ชมรมผู้สูงอายุต าบลปากช่อง ต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ประชาชน

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



54

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

7 ส ารวจ จดัเกบ็ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและ จดัเกบ็ข้อมูลพื้นฐานในเขตต าบล 50,000 50,000 50,000 ข้อมูลพื้นฐาน มีข้อมูลในการวางแผน สนง.ปลัด อบต.
เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพชีวิต พัฒนาต าบลได้อย่างถูกต้อง
ของประชาชน

8 ปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด จดักจิกรรมส่งเสริมการปูองกนั 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ปัญหายาเสพติดในเขต สนง.ปลัด อบต.
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประชาชน พื้นที่ลดลง

9 กอ่สร้างโดมอเนกประสงค์ อบต.ปากช่อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ โดมอเนกประสงค์ อบต.ปากช่อง 4,000,000 - - โดมอเนกประสงค์ มีสถานที่ประชุม อบรม สนง.ปลัด อบต.
ประชาชนในการจดัการประชุม จ านวน 1 แห่ง และจดักจิกรรมที่เพียงพอ
อบรมและจดักจิกรรมต่างๆ 

10 กอ่สร้างศาลาประชาคมประจ าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ กอ่สร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว - 200,000 - ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง
ท ากจิกรรมต่างๆ ของหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 1 แหง่ กจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

รวมพื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร
11 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ย้ายและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ - 250,000 - ศาลาอเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

ท ากจิกรรมต่างๆ ของหมูบ่้าน หมูท่ี่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 1 แหง่ กจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

12 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงฝาผนังศาลาอเนกประสงค์ - - 200,000 ศาลาอเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง
ท ากจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน 1 แหง่ กจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

13 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อาคาร - - 1,200,000 ศาลาอเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง
ท ากจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน คสล. ชั้นเดียว เป็นสองชั้น 1 แหง่ กจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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3.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาทอ้งถิน่
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 วันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กบั จดักจิกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจของ เด็ก มีขวัญและก าลังใจ กองการศึกษาฯ

เด็ก ผู้เข้าร่วมงาน

2 อาหารเสริม (นม) ให้กบัเด็กกอ่นวัยเรียน เพื่อให้เด็กกอ่นวัยเรียน มีพัฒนาการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แกศู่นย์ 354,760 354,760 354,760 เด็กกอ่นวัยเรียน เด็กกอ่นวัยเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
สมวัย พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ต าบล มีอาหารเสริม(นม) เติบโตสมวัย

ปากช่อง จ านวน 5  แห่ง รับประทาน

3 อาหารกลางวันเด็กกอ่นวัยเรียน เพื่อให้เด็กกอ่นวัยเรียน มีพัฒนาการจดัจา้งประกอบอาหารให้แกเ่ด็กใน 658,840 658,840 658,840 เด็กกอ่นวัยเรียน เด็กกอ่นวัยเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
สมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 แห่ง มีอาหารกลางวัน เติบโตสมวัย

รับประทาน

4 อาหารเสริม (นม) ให้กบัเด็ก นักเรียนในเขต เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตสมวัย อดุหนุนอาหารเสริม(นม)ให้กบัเด็ก 1,483,300 1,483,300 1,483,300 เด็ก นักเรียน เด็ก นักเรียน เติบโตสมวัย กองการศึกษาฯ
พื้นที่ความรับผิดชอบ นักเรียน  จ านวน  8  แห่ง มีอาหารเสริม(นม)

รับประทาน

5 อดุหนุนอาหารกลางวันให้กบัเด็ก นักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตสมวัย อดุหนุนงบประมาณให้กบัโรงเรียนใน 2,119,000  2,119,000  2,119,000  เด็ก นักเรียน เด็ก นักเรียน เติบโตสมวัย กองการศึกษาฯ
เขตพื้นที่ สพฐ. จ านวน 8 แห่ง มีอาหารกลางวัน

6 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก จดัส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ 40,000 40,000 40,000 ครู ผู้ดูแลเด็กเข้า บุคลากรทางการศึกษามี กองการศึกษาฯ
ศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ รับการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

7 ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาฯ ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ กองการศึกษาฯ
มีความแข็งแรง ปลอดภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจ านวน 5 แห่ง รับการปรับปรุง ปลอดภัย แข็งแรง

8 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กกอ่นวัยเรียน เพื่อให้เด็กกอ่นวัยเรียนมี ส่งเสริมกจิกรรมด้านการศึกษาให้กบั 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ เด็กกอ่นวัยเรียนมีความรู้ กองการศึกษาฯ
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น เด็กกอ่นวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และทักษะเพิ่มขึ้น

ของอบต.
9 ส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนในต าบล เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ส่งเสริมกจิกรรมด้านการศึกษาให้กบั 100,000 - 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ เด็ก นักเรียนมีความรู้และ กองการศึกษาฯ

และทักษะเพิ่มขึ้น เด็ก นักเรียนในเขตต าบลปากช่อง ประชาชน ทักษะเพิ่มขึ้น
10 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา อดุหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ นักศึกษามีความรู้และทักษะ กองการศึกษาฯ

อธัยาศัย นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศัย ประชาชน เพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

11 วันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรัก จดักจิกรรมวันพ่อแห่งชาติ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความจงรักภักดี กองการศึกษาฯ
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

12 วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรัก จดักจิกรรมวันแม่แห่งชาติ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความจงรักภักดี กองการศึกษาฯ
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชน ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

13 จดังานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อแสดงถึงความสามัคคี จดักจิกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ ประจ าปี 10,000 10,000 10,000 งานรัฐพิธี มีความสามัคคีในหมูค่ณะ สนง.ปลัด อบต.
และรักชาติ

14 อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กจิกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กองการศึกษาฯ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อยู่คู่กบัประชาชนตลอดไป
15 โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมบึง 50,000 50,000 50,000 อดุหนุนงบประมาณ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สนง.ปลัด อบต.

รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการสักการะพระบรมราชาน-ุ ใหก้บัที่ท าการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณี ปกครองอ าเภอ อยู่คู่กบัประชาชนตลอดไป
ของดีจอมบึง จอมบึง

16 กอ่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน เพื่อให้การบริหารจดัการศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ 2,274,000  - ศูนย์พัฒนา ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน กองช่าง
(สถ.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเสาเข็ม หมูท่ี่ ๔ เด็กเล็กมีประสิทธิภาพ สามารถ คน (สถ.ศพด.๓) แบบไม่ตอกเสาเข็ม เด็กเล็ก อบต. สามารถรองรับเด็กเล็กภายใน กองการศึกษาฯ
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี ตอบสนองความต้องการของ หมูท่ี่ ๔ ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง ปากช่อง จ านวน ต าบลได้อย่างเพียงพอ

ประชาชนได้เป็นอย่างดี จงัหวัดราชบุรี 1 หลัง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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3.3 แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข  กีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพกองทุน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น บริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุน 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง สนง.ปลัด อบต.

หลักประกนัสุขภาพ อบต.ปากช่อง หลักประกนัสุขภาพ อบต.ปากช่อง ประชาชน และมีสุขภาพดีขึ้น
2 ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น อดุหนุนงบประมาณให้กบั รพ.สต. 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง สนง.ปลัด อบต.

ในเขตพื้นที่ต าบลปากช่องเพื่อด าเนิน ประชาชน และมีสุขภาพดีขึ้น
กจิกรรมด้านสาธารณสุข

3 รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพของตนเองและ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพของ 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง สนง.ปลัด อบต.
ด้านการสาธารณสุข ตนเองและด้านการสาธารณสุข ประชาชน และมีสุขภาพดีขึ้น

4 รณรงค์ปูองกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น รณรงค์ปูองกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อ 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนไม่เป็นโรคติดต่อ สนง.ปลัด อบต.
ประชาชน

5 เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น อดุหนุนงบประมาณให้กบัอาสาสมัคร- 225,000 225,000 225,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง สนง.ปลัด อบต.
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ประชาชน และมีสุขภาพดีขึ้น

6 ฉีดวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เพื่อปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้าใน 160,000 160,000 160,000 ความพึงพอใจของ สุนัขและแมวไม่เป็นโรคพิษ สนง.ปลัด อบต.
ในสุนัขและแมว สุนัขและแมว ประชาชน สุนัขบ้า

7 ฉีดวัคซีนปูองกนัโรคปากและเท้าเปื่อยในโค เพื่อปูองกนัโรคปากและเท้า ฉีดวัคซีนปูองกนัโรคปากและเท้าเปื่อย 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจของ สุนัขและแมวไม่เป็นโรคพิษ สนง.ปลัด อบต.
กระบือ แพะ แกะ เปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ ในโค กระบือ แพะ แกะ ประชาชน สุนัขบ้า

8 จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพื่อปูองกนัการแพร่ระบาดของ เคร่ืองพ่นหมอกควัน  จ านวน 3 ชุด 240,000 - - เคร่ืองพ่นหมอก การแพร่ระบาดของโรคไข้ สนง.ปลัด อบต.
โรคไข้เลือดออก ควัน เลือดออกลดลง

9 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพของชมรมกฬีา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น อดุหนุนงบประมาณให้กบัชมรมกฬีา 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ
ต าบลปากช่อง และมีความสามัคคี ต าบลปากช่อง ประชาชน และมีความสามัคคี

10 จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา เพื่อให้ประชาชนมีอปุกรณ์กฬีา จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาให้กบั 15 หมูบ่้าน 75,000 75,000 75,000 อปุกรณ์กฬีา ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง กองการศึกษาฯ
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ส าหรับออกก าลังกาย
11 จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายประจ าหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกาย พร้อมติดต้ัง 200,000 - - เคร่ืองออกก าลัง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ

หมูท่ี่ 1 กายและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามรายการที่ อบต.ปากช่อง ก าหนด กาย  1 ชุด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

12 กอ่สร้างลานกฬีาบ้านหนองบัว หมูท่ี่ 13 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ลานกฬีา คสล. ขนาดกว้าง 14 เมตร 400,000 - - ลานกฬีา 1 แหง่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ
ออกก าลังกาย และประชาชน ยาว 25 เมตร หนา 0.01 เมตร  พื้นที่
มีสุขภาพแข็งแรง เทคอนกรีต 350 ตารางเมตร

13 กอ่สร้างลานกฬีาบ้านพุแคใต้ หมูท่ี่ 14 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ลานกฬีา คสล. ขนาดกว้าง 25 เมตร 200,000 - - ลานกฬีา 1 แหง่ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ
ออกก าลังกาย และประชาชน ยาว 45 เมตร หนา 0.01 เมตร  พื้นที่
มีสุขภาพแข็งแรง เทคอนกรีต 1,125 ตารางเมตร

14 จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายประจ าหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกาย พร้อมติดต้ัง 200,000 - - เคร่ืองออกก าลัง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ
หมูท่ี่ 2 กายและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามรายการที่ อบต.ปากช่อง ก าหนด กาย 1 ชุด

15 จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายประจ าหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกาย พร้อมติดต้ัง 200,000 - - เคร่ืองออกก าลัง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ
หมูท่ี่ 14 กายและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามรายการที่ อบต.ปากช่อง ก าหนด กาย 1 ชุด

16 กอ่สร้างลานกฬีาบ้านหนองไผ่  หมูท่ี่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ลานกฬีา คสล. ขนาดกว้าง 25 เมตร - 1,000,000 - ลานกฬีาพร้อม ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ
ออกก าลังกาย และประชาชนมี ยาว 47 เมตร  หนา 0.01 เมตร เคร่ืองออกก าลัง

สุขภาพแข็งแรง พื้นที่เทคอนกรีต 1,175 ตารางเมตร กาย 1 แหง่

พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย
17 กอ่สร้างลานกฬีาบ้านเนินสมบูรณ์  หมูท่ี่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ลานกฬีา คสล. ขนาดกว้าง 25 เมตร - 1,000,000 - ลานกฬีาพร้อม ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ

ออกก าลังกาย และประชาชนมี ยาว 47 เมตร  หนา 0.01 เมตร เคร่ืองออกก าลัง

สุขภาพแข็งแรง พื้นที่เทคอนกรีต 1,175 ตารางเมตร กาย 1 แหง่

พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย
18 จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายประจ าหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกาย พร้อมติดต้ัง - - 200,000 เคร่ืองออกก าลัง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ

หมูท่ี่ 3 กายและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามรายการที่ อบต.ปากช่อง ก าหนด กาย 1 ชุด

19 กอ่สร้างลานกฬีาบ้านหนองตาเนิด หมูท่ี่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ลานกฬีา คสล. ขนาดกว้าง 25 เมตร - - 1,000,000 ลานกฬีาพร้อม ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ
ออกก าลังกาย และประชาชนมี ยาว 47 เมตร  หนา 0.01 เมตร เคร่ืองออกก าลัง

สุขภาพแข็งแรง พื้นที่เทคอนกรีต 1,175 ตารางเมตร กาย  1  แหง่
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พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย
20 เคร่ืองออกก าลังกายประจ าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลัง จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม - - 200,000 เคร่ืองออกก าลัง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ

กาย และประชาชนมีสุขภาพ ติดต้ัง ตามรายการที่ อบต.ปากช่อง กาย  1  ชุด

แข็งแรง ก าหนด
3.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 จดัซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ เพื่อปัองกนัและระงับเหตุอคัคีภัย จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 6,900,000 - - รถยนต์บรรทุกน้ า สามารถปูองกนัและระงับเหตุ อบจ.ราชบุรี
ประจ า อบต.ปากช่อง ในเขตต าบลปากช่องและต าบล อเนกประสงค์ ความจ ุ10,000 ลิตร ดับเพลิง อคัคีภัยในเขตต าบลปากช่อง

ใกล้เคียง จ านวน  1  คัน และต าบลใกล้เคียงได้
2 จดัซ้ือรถกระเช้าไฟฟูา ประจ า อบต.ปากช่อง เพื่อให้บริการซ่อมแซมไฟสาธารณะ จดัซ้ือรถกระเช้าไฟฟูา จ านวน 1 คัน 3,000,000 - - รถกระเช้าไฟฟูา ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ในชีวิตและทรัพย์สิน
ทรัพย์สินของประชาชน

3 ติดต้ังสัญญาณไฟบริเวณส่ีแยก และจดุเส่ียง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบริเวณส่ีแยก 200,000 - - ไฟจราจร ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
หมูท่ี่ 13 และทรัพย์สินของประชาชน และจดุเส่ียง ในชีวิตและทรัพย์สิน

4 บ ารุง รักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟูาส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ และบ ารุงซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
ภายในเขตต าบลปากช่อง และทรัพย์สินของประชาชน ไฟฟูาส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้ ประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สิน

5 ลดความเส่ียงและอบุัติเหตุในการเดินทางสัญจร เพื่อปูองกนัและลดอบุัติเหตุ ติดต้ังไฟจราจร ไฟกระพริบ กระจก 100,000 100,000 100,000 ไฟจราจร ไฟกระพริบประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
(ถนนปลอดภัย) ทางถนน โค้งเงา ลูกระนาด และปูายสัญญาณ ในชีวิตและทรัพย์สิน

จราจร ฯลฯ
6 ลดอบุัติเหตุ อบุัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กจิกรรมรณรงค์ลดอบุัติเหตุ อบุัติภัย 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปลัด อบต.

และทรัพย์สินของประชาชน ทางถนนในช่วงเทศกาล ประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สิน
7 บริหารจดัการศูนย์ปูองกนัและบรรเทาสาธารณ- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ บริหารจดัการศูนย์ปูองกนัและบรรเทา 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ผู้ประสบเหตุสาธารภัยได้รับ สนง.ปลัด อบต.

ภัย อบต.ปากช่อง สาธารณภัยในเขตต าบล สาธารณภัย อบต.ปากช่อง ประชาชน การช่วยเหลืออย่างทันท่วง
ที

8 ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนปูองกนั เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปลัด อบต.
เตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย สาธารณภัยในเขตต าบล แผนปูองกนัเตรียมความพร้อมรับ ประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สิน

สาธารณภัย
9 บริหารจดัการศูนย์อาสาสมัครปูองกนัภัยฝุาย เพื่อช่วยเหลือและอ านวย บริหารจดัการศูนย์อาสาสมัครปูองกนั 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ผู้ประสบเหตุสาธารภัยได้รับ สนง.ปลัด อบต.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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พลเรือน อบต.ปากช่อง ความสะดวกให้แกป่ระชาชน ภัยฝุายพลเรือน อบต.ปากช่อง ประชาชน การช่วยเหลืออย่างทันท่วง
ที

10 ฝึกอบรม อบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกนัภัย เพื่อช่วยเหลือและอ านวย ฝึกอบรม อบรมทบทวน อปพร. 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปลัด อบต.
ฝุายพลเรือน ความสะดวกให้แกป่ระชาชน ประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

11 บริหารจดัการศูนย์ประสานงานรักษา เพื่อช่วยเหลือและอ านวย บริหารจดัการศูนย์ประสานงานรักษา 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปลัด อบต.
ความปลอดภัยประจ าท้องถิ่น(ศปถ.ต.ปากช่อง) ความสะดวกให้แกป่ระชาชน ความปลอดภัยประจ าท้องถิ่น ประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สิน

12 ศูนย์กูช้ีพกูภั้ยต าบลปากช่องหรือการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและอ านวย จดัต้ังศูนย์และส่งเสริมการด าเนินงาน 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปลัด อบต.
ฉุกเฉิน ความสะดวกให้แกป่ระชาชน ศูนย์กูช้ีพกูภั้ยต าบลปากช่อง ประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สิน

13 วางท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 3 เพื่อให้น้ าระบายได้ทันและ วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 500,000 - - ท่อ คสล. น้ าระบายได้ทันและไม่เกดิ กองช่าง

ปูองกนัน้ าท่วมขัง 0.60x1.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร น้ าท่วมในพื้นที่
จ านวน 2 จดุ

14 วางท่อระบายน้ าบริเวณหอถังประปา - บ้าน เพื่อให้น้ าระบายได้ทันและ วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 400,000 - - ท่อ คสล. น้ าระบายได้ทันและไม่เกดิ กองช่าง

นายสมบูรณ์  พันธ์ไทย  หมูท่ี่ 12 ปูองกนัน้ าท่วมขัง 1.00 x 1.00 เมตร ระยะทาง 135 น้ าท่วมในพื้นที่
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  2 จดุ

15 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. หมูท่ี่ 14 เพื่อให้น้ าระบายได้ทันและ กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 300,000 - - ท่อ คสล. น้ าระบายได้ทันและไม่เกดิ กองช่าง

ปูองกนัน้ าท่วมขัง จ านวน 4 แห่ง  น้ าท่วมในพื้นที่
16 วางท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 13 เพื่อให้น้ าระบายได้ทันและ วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 1,000,000 - - ท่อ คสล. น้ าระบายได้ทันและไม่เกดิ กองช่าง

ปูองกนัน้ าท่วมขัง 1.00 x 1.00 เมตร ระยะทาง 373 น้ าท่วมในพื้นที่
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  10 จดุ

17 วางท่อระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านนายธนัท เพื่อให้น้ าระบายได้ทันและ วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø - 200,000 - ท่อ คสล. น้ าระบายได้ทันและไม่เกดิ กองช่าง
ศักด์ิสุจริต  หมูท่ี่ 10 ปูองกนัน้ าท่วมขัง 0.80 x 1.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร น้ าท่วมในพื้นที่

พร้อมบ่อพัก คสล.
18 วางท่อระบายน้ าบริเวณหน้าวัดหนองตาเนิด เพื่อให้น้ าระบายได้ทันและ วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø - 150,000 - ท่อ คสล. น้ าระบายได้ทันและไม่เกดิ กองช่าง

หมูท่ี่ 10 ปูองกนัน้ าท่วมขัง 0.80 x 1.00 เมตร ระยะทาง 40 เมตร น้ าท่วมในพื้นที่
พร้อมบ่อพัก คสล.

19 กอ่สร้างราวกนัตกบริเวณท่อลอดเหล่ียม เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ราวกนัตกบริเวณท่อลอดเหล่ียม - 150,000 - ราวกนัตก ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10 และทรัพย์สินของประชาชน จ านวน 3 แห่ง ในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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20 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจดุเส่ียง หมูท่ี่ 8 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กล้องวงจรปิด พร้อมอปุกรณ์ - 100,000 - กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปลัด อบต.

และทรัพย์สินของประชาชน จ านวน  1  ชุด ในชีวิตและทรัพย์สิน
21 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจดุเส่ียง หมูท่ี่ 6 เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กล้องวงจรปิด พร้อมอปุกรณ์ - - 100,000 กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความปลอดภัย สนง.ปลัด อบต.

และทรัพย์สินของประชาชน จ านวน  1  ชุด ในชีวิตและทรัพย์สิน


