
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
(แก้ไข) ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏรายละเอียดการจ าแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความไม่สอดคล้องถูกต้องตรงกันกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (แก้ไข) 
ครั้งที่ 2/2562  ในส่วนของการก าหนดรูปแบบแผนงานให้ถูกต้องสอดคล้องตรงกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
(แก้ไข) ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องต่อไป 

 
    
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 

 
 
 

       
 

 
 



 

สารบัญ 
 

            
           หน้า 
ส่วนท่ี  1  บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564      1 
      (แก้ไข)  ครั้งท่ี 2/2562       

ส่วนท่ี  2   แบบ (ผ. 07) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        4 

ส่วนท่ี  3   แบบ (ผ. 01) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ      6 

 



หน้า 9 

 

 
 
 
 
 
 

บัญชีแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ครั้งที่ 2/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับ ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี เหตุผลกำรแก้ไข

(ปัจจุบัน) (แก้ไขใหม่)
1 ยุทธศาสตร์ท่ี  1

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนางเกล้ียง จิตรค า 
หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาง
เกล้ียง จิตรค า 
หมู่ท่ี 7

เน่ืองจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 

(แก้ไข) คร้ังท่ี 1/2562 หน้า 63 ล าดับ 81 (แก้ไข) คร้ังท่ี 1/2562 หน้า 63 ล าดับ 81

2 ยุทธศาสตร์ท่ี  1
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางเอียด อุ่นเรือน 
หมู่ท่ี 14

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาง
เอียด อุ่นเรือน 
หมู่ท่ี 14

เน่ืองจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 

(แก้ไข)  คร้ังท่ี 1/2562 หน้า 66 ล าดับท่ี 91 (แก้ไข)  คร้ังท่ี 1/2562 หน้า 66 ล าดับท่ี 91
3 ยุทธศาสตร์ท่ี  1

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 12 ต าบลปากช่อง 
ช่วงท่ี 1 กม.0+000ถึง กม.0+361 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 361 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กม.0+361 ถึง กม.0+722 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 361 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 12 ต าบลปากช่อง 
ช่วงท่ี 1 กม.0+000ถึง กม.0+361 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 361 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กม.0+361 ถึง กม.0+722 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 361 เมตร

เน่ืองจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564

(แก้ไข) คร้ังท่ี 1/2562 หน้า 68 ล าดับท่ี 100 (แก้ไข) คร้ังท่ี 1/2562 หน้า 68 ล าดับท่ี 100

บัญชีแก้ไข แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2664)  (แก้ไข)  คร้ังท่ี 2 /2562
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี เหตุผลกำรแก้ไข

(ปัจจุบัน) (แก้ไขใหม่)

บัญชีแก้ไข แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2664)  (แก้ไข)  คร้ังท่ี 2 /2562

4 ยุทธศาสตร์ท่ี  1
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาป่ินทองเช่ือมบ้านเกาะ
ข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต าบลปากช่อง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านเขาป่ินทองเช่ือมบ้านเกาะข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 6 
ต าบลปากช่อง

เน่ืองจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564
(แก้ไข) คร้ังท่ี 1/2562 หน้า 69 ล าดับท่ี 101 (แก้ไข) คร้ังท่ี 1/2562 หน้า 69 ล าดับท่ี 101
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แบบ  ผ.07 

บัญชโีครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2562 



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 4 3,800,000            - - - - 4 3,800,000            

- - 4 3,800,000.00       - - - - 4 3,800,000.00       รวม

                       บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี 2562 ปี 2564

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  (แก้ไข)  คร้ังท่ี 2/2562

ปี 2561

ยุทธศำสตร์

ปี 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง  อ ำเภอจอมบึง  จังหวัดรำชบุรี
รวม 4 ปี
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แบบ  ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564  (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2562 



ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายบ้านนางเกล้ียง จิตรค า  หมู่ท่ี 7
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
210.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ าคสล. มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง ก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 421,000     - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางเอียด อุ่นเรือน
หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
370.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 718,000     - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (แก้ไข) คร้ังท่ี 2/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ.0๑
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ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (แก้ไข) คร้ังท่ี 2/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ.0๑

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อ 
หมู่ท่ี 12 ต าบลปากช่อง 
ช่วงท่ี 1 กม.0+000ถึง กม.0+361 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 361 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กม.0+361 ถึง กม.0+722 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 361 เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงท่ี 1 
ระยะกม.0+000 ถึงกม.0+361 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 361.00 เมตร
 คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด 
พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงท่ี 2 
ระยะ กม. 0+361 ถึง กม.0+722 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 361.00 เมตร
 คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด 
พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-  901,000

901,000

- - ถนน
ยกระดับ
คอนกรีต

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง
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ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (แก้ไข) คร้ังท่ี 2/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ.0๑

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านเขาป่ินทองเช่ือมบ้านเกาะข้ีเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 240.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. มอก. ช้ัน 3 Ø 
0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 10 ท่อน 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 859,000     - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

กองช่าง
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