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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง เป็นหนึ่งในหกองค์การบริหารส่วนตาบลของอาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวัน ออกของอาเภอจอมบึง และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุ รี
ระยะทางห่ างจากจังหวัดราชบุรีป ระมาณ 28 กิโ ลเมตร และห่างจากที่ว่าการอาเภอจอมบึงประมาณ 12
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 177.50 ตร.กม. หรือประมาณ 110,937 ไร่
สานักงานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่)
ตั้งอยู่ที่ 106 หมู่ที่ 4 ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032 – 740291
โทรสาร 032 – 740291 ต่อ 18
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จานวนหมู่บ้าน ตาบลปากช่องมี หมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านเขาประทับช้าง
บ้านปากช่อง
บ้านนาสมอ
บ้านหนองชะนาง
บ้านหนองปากดง
บ้านเขาปิ่นทอง
บ้านพุแค
บ้านหนองไผ่
บ้านห้วยยาง
บ้านหนองตาเนิด
บ้านแปดหลัง
บ้านเนินสมบูรณ์
บ้านหนองบัว
บ้านพุแคใต้
บ้านหนองมะกอก
บ้านหนองตาอ้น

เนื้อที่
(ไร่)
(ตร.ม.)/ไร่
8,790
14.06
6,385
10.22
8,250
13.20
7,890
12.62
7,425
11.88
6,400
10.24
7,450
11.92
5,843
9.35
7,650
12.24
9,280
14.85
6,540
10.46
6,957
11.13
5,750
9.20
8,140
13.02
5,250
8.40
2,937
4.70

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

นายจารูญ พรานพนัส
นายมาโนชญ์ ถ้าเย็น
นายทองสุข อุ่นเรือน
นายชาคริต แก้วมังกร
นายโยธิน ทองอ่อน
นายธีรเดช เทพสวัสดิ์
นางสาวจงดี สรงจินดา
นางสาวสุนีย์ เซี่ยงว่อง
นายรังสรรค์ คาแพง
นายวันเพ็ง ศิริพิน
นายผิน ขาสุวรรณ์
นายวิศิษฐ์ พันธ์ไทย
นายธวัชชัย พลจันทร์
นายอานวย กองแก้ว
นายขวัญประชา ปิ่นเกตุ
นายวีรยุทธ สุขเสงี่ยม

ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นบางแห่ง มีลาห้วยไหลผ่าน จานวน 4 สาย และมี
คลองชลประทานสายหลั ก ไหลผ่ า น จ านวน 1 สาย สภาพดิ น เป็ น ดิ น ร่ ว นปนทรายค่ อ นข้ า งสมบู ร ณ์
เหมาะสาหรับทาการเกษตรกรรม
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดู ร้ อน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ
แห้งแล้ง บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน เรียกว่า “พายุ ฤดูร้อน” อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด
มีอณ
ุ หภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจ
เกิดช่วงฝนทิ้ง ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน
ในเดือนกรกฎาคมเกิดอุทกภัยรุนแรงในบางปี มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ 15 องศา
1.4 ลักษณะของดิน
โดยทั่ ว ไปเป็ น ดิ น ร่ ว นปนทราย ประมาณ 75% ดิ น ลู ก รั ง ประมาณ 15% ดิ น เหนี ย ว
ประมาณ 10%
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ทิศเหนือจด ตาบลธรรมเสน และตาบลหนองกวาง อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้จด
ตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง และตาบลหินกอง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออกจด ตาบลเขาแร้ง ตาบลเกาะพลับพลาและตาบลหินกอง อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตกจด ตาบลจอมบึง ตาบลเบิกไพร อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16

บ้านเขาประทับช้าง
บ้านปากช่อง
บ้านนาสมอ
บ้านหนองชะนาง
บ้านหนองปากดง
บ้านเขาปิ่นทอง
บ้านพุแค
บ้านหนองไผ่
บ้านห้วยยาง
บ้านหนองตาเนิด
บ้านแปดหลัง
บ้านเนินสมบูรณ์
บ้านหนองบัว
บ้านพุแคใต้
บ้านหนองมะกอก
บ้านหนองตาอ้น

2.2 การเลือกตั้ง
ตาบลปากช่องเดิมมีจานวน 15 หมู่บ้าน (ปัจจุบันมี 16 หมู่บ้าน) มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ละ 2 คน ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งสิ้น ๒๕ คน
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จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

๗,๖๒๓ คน
๗,๖๒๓ คน

จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2554)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 5,676 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น ๖,๗๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ 74.38
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 5,676 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น ๖,๗๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ 84.47
ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกมาจากคาสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มี
การเลือกตั้ง
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวนชุมชน 16 ชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อชุมชน
เขาประทับช้าง
ปากช่อง
นาสมอ
หนองชะนาง
หนองปากดง
เขาปิ่นทอง
พุแค
หนองไผ่
ห้วยยาง
หนองตาเนิด
แปดหลัง
เนินสมบูรณ์
หนองบัว
พุแคใต้
หนองมะกอก
หนองตาอ้น

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
200
๑๗๒
๒๓๙
๒๙๙
๑๕๐
๒๔๕
๑๙๑
๒๔๑
๑๖๕
๒๕๓
๑๒๗
๑๖๖
๒๐๓
๑๗๐
๑๖๗
๘๓

ชาย
(คน)
316
266
387
434
234
421
313
358
284
386
163
223
315
284
270
129

หญิง
(คน)
348
265
417
484
273
441
305
357
275
381
180
258
360
251
266
150
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3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,796 คน แยกเป็นชาย 4,784 คน และเป็นหญิง 5,012 คน
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2562)
จานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 -60
60 ขึ้นไป

๖๓๔
๖๒๗
๖๗๒
๖๙๕
๘๔๕
๖๔๖
๖๔๔

๖๓๖
๖๒๑
๗๒๓
๖๗๐
๘๒๐
๖๘๓
๘๓๗

1,270
1,238
1,395
1,365
1,665
1,329
1,481
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 7 แห่งดังต่อไปนี้
4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
4.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
สังกัด

สพฐ.

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากช่อง
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ.. ในพื้นที่
- โรงเรียนวัดปากช่อง
(จันทรานุมาศวิทยา)
- โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบารุง
- โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
- โรงเรียนบ้านพุแค
- โรงเรียนบ้านหนองไผ่
- โรงเรียนบ้านห้วยยาง
- โรงเรียนหนองตาเนิด

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่อง

หมายเหตุ

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

ขยายโอกาสทาง
การศึกษา
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา

4.2 สาธารณสุข
- หน่วยงานด้านสารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากช่อง รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 9, 13
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาปิ่นทอง รับผิดชอบ หมู่ที่ 4, 6, 11, 12, 15
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาผึ้ง รับผิดชอบ หมู่ที่ 7, 8, 10, 14, 16
- คลินิกเอกชน จานวน 3 แห่ง
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4.3 อาชญากรรม
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลปากช่อง มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น คือ
มีศูนย์บริการประชาชน (ป้อมตารวจ) จานวน 2 แห่ง
1) ป้อมตารวจชุมชนหนองชะนาง หมู่ที่ 4
2) ป้อมตารวจชุมชนหนองตาเนิด หมู่ที่ 10
จากข้อมูล การสารวจ พบว่าปัญหาคือ ปัญหาการลั กขโมย การทาลายทรัพย์สิ นของทาง
ราชการ และการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ที่ ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง ที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในจุดที่เป็นจุดสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริ การ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับประชาชน
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจา คือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาคือการแจ้งเตือน ให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผล ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการทะเลาะวิวาการขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจากตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถจะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องจากการที่สถานีตารวจภูธร
จอมบึงได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย เมื่อเทียบกับในท้องที่อื่นๆ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับการ
ร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง ที่ช่วยสอดส่องดูแลเป็นประจา
การแก้ไขปัญหาขององค์ การส่วนตาบลปากช่องสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เฉพาะทางเท่านั้น เช่น
การรณรงค์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือ
ตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องได้ดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ดังนี้
1. ดาเนินการจ่ายเบี้ย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
6. ตั้งโครงการปรับปรุงบ้านคนจน
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนส่ง
1) ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างอาเภอ จังหวัดและหมู่บ้าน จานวน 22 สาย
2) ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จานวน 12 สาย
5.2 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่บางหมู่บ้านยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกหลังคาเรือน
5.3 การประปา
การประปาองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่องเอง และกิจการของหมู่บ้านที่ได้ดาเนินการเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุ กหลังคาเรือน
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องระบบประปาชารุด ท่อประปาแตก
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากระบบประปาบางตัวใช้มาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนใช้รถกับอุปกรณ์ในการ
ทาการเกษตร ทาให้ท่อน้าประปาแตกและปัญหาน้าบาดาลในบางหมู่ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ในการแก้ไข
ตามจุดเกิดปัญหาในทันที การใช้รถบรรทุกน้าในการส่งน้าเป็นรายครัวเรือน
5.4 โทรศัพท์
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาประหลัง ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ
70 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ
13 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ
3 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ
9 ของจานวนประชากรทั้งหมด
6.2 การประมง
(ในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องไม่มีการประมง)
6.3 การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง
ไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
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6.4 การบริการ
โรงแรม
ร้านอาหาร
โรงภาพยนตร์
สถานีขนส่ง
ร้านเกมส์

2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี
ขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ และมีสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น วัดเขาปิ่นทอง วัดเขารังเสือ
วัดเขาผึ้ง วัดถ้ามงกุฎ วัดถ้าสิงโทอง วัดเทพประทานพร วัดนาสมอ วัดปากช่อง วัดพุแค วัดสูงเนิน
วัดหนองตาเนิด วัดหนองไผ่ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง
6.6 อุตสาหกรรม
- จานวนกิจการขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จานวน 13 แห่ง
(มีคนงานต่ากว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน 1 ล้านบาท)
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
- ธนาคาร
- บริษัท
- ห้างหุ้นส่วนจากัดฯ
- ร้านค้าต่างๆ
47
- ซุปเปอร์มาเก็ต
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

- สถานีบริการน้ามัน
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
- ตลาดสด
- โรงฆ่าสัตว์

-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพจานวน 3 กลุ่ม
1. กลุ่มกล้วยตาก
2. กลุ่มดอกไม้พลาสติก
3. กลุ่มเห็ด
6.8 แรงงาน
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่อยู่ในกาลั งแรงงาน 6,917 คน ว่างงาน
1,190 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง และแรงงานออกไปทางานนอกพื้นที่รวม ร้อยละ
46.46 เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร แรงงานที่ไม่มีที่ดินของตัวเอง ต้องออกไปทางานรับจ้างนอก
พื้นที่ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับหรือทางานนอกพื้นที่เป็นประจาถาวร ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ส ามารถแก้ไขได้ใน
ปัจจุบัน
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99
วัด
12
สานักสงฆ์
1
- ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ
1
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

มกราคม
เมษายน
ตุลาคม พฤศจิกายน
กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่วิธีการทาเครื่องจักรสานใช้สาหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 40% พูดภาษาลาว
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน
และมีการรวมกลุ่มของหมู่บ้านในการทาผลิตภัณฑ์ชุชน ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทาจากไม้ไผ่ ไม้กวาด , น้ายา
ล้างจาน ยาสีฟันสมุนไพร กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยยาง , ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตาบลปากช่อง , ตะกร้าและกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสานบ้านหนองไผ่
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน ลาห้วย คลองชลประทาน และจากบ่อ
บาดาล สาหรับน้าใต้ติดมีปริมาณน้อยในบางพื้นที่ ไม่สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้
8.2 ป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีป่าไม้
8.3 ภูเขา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่องมีภูเขา จานวน 9 ลูก ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มาก
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. อื่นๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 10

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประเทศไทยกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์ ในระยะยำว เพื่อกำรสร้ำงและ
รักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” และเพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคนไทยมี
ควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปี ต่อจำกนี้ไปประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
(๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ซึ่งจากกรอบแนวทางของยุ ทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้ านนั้น องค์การบริห ารส่ ว นตาบลปากช่อง สามารถ
เชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนได้ ดังนี้
๑) ด้ำนควำมมั่นคง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง สำมำรถนำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมี
สำระส ำคั ญ คื อ กำรเสริ มสร้ ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลั กและกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง และพัฒนำ
ควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม กำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในและควำมสงบเรียบร้ อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดน กำรพัฒนำระบบ
กำรเตรี ย มพร้ อ ม และระบบบริ ห ำรจั ด กำรภั ย พิ บั ติ รั ก ษำควำมมั่ น คงของฐำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และกำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
๒) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง สำมำรถนำมำเป็น
แนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญ คือ กำรพัฒ นำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน
พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำให้เข้มแข็ง กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร พัฒนำนวัตกรรมและมีควำม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภำคกำรเกษตร กำรรวมกลุ่มเกษตรกร กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพ
และอำหำรคุ ณ ภำพ สะอำดปลอดภั ย กำรพั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นำทั ก ษะ
ผู้ประกอบกำร พัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ที่สอดคล้องกับศักยภำพ
๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง สำมำรถ
น ำมำเป็ น แนวทำงกำรพั ฒ นำ โดยมี ส ำระส ำคัญ คื อ พัฒ นำศั กยภำพคนตลอดช่ว งชี วิ ตให้ ส นั บสนุ น กำร
เจริญเติบโตของประเทศ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง ปลูกฝัง
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ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ สร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำรบ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง
๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลปำกช่อง สำมำรถนำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระสำคัญ คือ กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลด
ควำมเหลื่ อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ และสั งคม กำรพั ฒ นำระบบบริ กำรและระบบบริ ห ำรจัดกำรสุ ขภำพ กำรมี
สภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม
ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้ เป็นกลไกในกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำ
๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลปำกช่อง สำมำรถนำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระสำคัญ คือ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
กำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ เน้นการปรับการบริหารจัดการอุทกภัย อย่ างบูรณาการ การพัฒนาและใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลปำกช่อง สำมำรถนำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระสำคัญ คือ กำรปรับปรุงโครงสร้ ำง บทบำท
ภำรกิจของหน่วยงำน ให้มีขนำดที่เหมำะสม กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกร กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปรับปรุงระเบียบ
ต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล กำรพัฒนำระบบกำรให้ บริกำรประชำชน กำรปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศำสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจำนวน ๑๐ ยุทธศำสตร์ ซึ่งมีรำยละเอียด สะท้อน
ทั้งในเรื่ องกำรพัฒ นำฐำนกำรผลิ ตและบริกำร กำรพัฒ นำกลุ่ มเป้ ำหมำยและกำรพัฒ นำในเรื่องกลไกและ
กฎระเบี ย บ รวมทั้ ง กำรพั ฒ นำทุ น มนุ ษ ย์ ที่ ส ำมำรถน ำมำเชื่ อ มโยงกั บ กำรทบทวน แผน พั ฒ นำท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องได้ ดังนี้
๑) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
จะเน้นกำรพัฒนำคนทุกช่ วงวัยเพื่อให้ประชำชนตำบลปำกช่องเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำรพัฒนำและดูแลผู้ สูงอำยุที่จะมีสัดส่ วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม
กำรฟื้นฟูและดูแลสุขภำพ
๒) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปำกช่อง จะมุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพื่อสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้ทุกคน
ในสังคม สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรแหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ เพื่อยกระดับรำยได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐำนรำก
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๓) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน โดยองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลปำกช่อง จะให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ กำรปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่
คุณค่ำในภำคเกษตรอุตสำหกรรมบริกำรกำรลงทุนกำรพัฒนำ SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่
๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลปำกช่อง จะเน้นกำรมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
สร้ ำ งสมดุ ล ระหว่ ำ งกำรอนุ รั ก ษ์ แ ละกำรใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น และเป็ น ธรรม บริ ห ำรจั ด กำรน้ ำให้ มี
ประสิทธิภำพ
๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน โดยองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลปำกช่องจะเน้นและให้ควำมสำคัญกับควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติ ทัง้ มิติ
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ตำบลปำกช่องเป็นเมืองปลอดภัย สันติสุข
๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องเน้นกำรพัฒนำ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมโปร่ งใส
มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ปรำศจำกคอร์รัปชั่น
๗) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปำกช่องจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ ง กำรเชื่อมโยงเครือข่ ำยโทรคมนำคม
และกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ ำงพื้นฐำน เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่ มีกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงและขนส่ ง
สินค้ำ
๘) ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
จะส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของตำบล
๙) ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำภำคเมื อ งและพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ โดยองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลปำกช่ อ ง
จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำภำคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของจังหวัด และหนุน
เสริมกำรพัฒนำของประเทศ เพิ่ มศักยภำพ แสวงหำโอกำส และขจัดข้ อจำกัดของพื้นที่ เพื่อรองรับกำรเข้ ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
๑๐) ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
จะสนับสนุนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำร
พัฒนำ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
“ศูนย์ กลำงกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำภำคเกษตร อุตสำหกรรมปลอดภัย กำรท่องเที่ยว
คุณภำพ และกำรค้ำภำคตะวันตก”
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
1. พัฒนำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม สู่ มำตรฐำน
สำกล
2. ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศำสตร์ภำคตะวันตกและอำรยธรรมทวำรวดี
3. พัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดนให้มีศักยภำพ ผลักดันเขต พัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่กำรกระตุ้นให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ จังหวัดราชบุรี “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑) กำรพัฒนำกำรเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอำหำรคุณภำพที่เติบโตอย่ำงมั่นคง
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ดิน และนวัตกรรมกำรทำกำรเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๒ ยกระดับกำรพัฒนำผลผลิต สินค้ำเกษตรและอำหำรสู่มำตรฐำนเมืองอำหำร
เมืองสมุนไพรระดับสำกล
๑.๓ สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีกำรเกษตร ๔.๐ รองรับกำรเกษตร
แห่งยุคดิจิทัล และกำรเกษตรแห่งอนำคต
๑.๔ ส่งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำรทำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพื้นที่เพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำร และกำรเกษตรที่พึ่งตนเอง
๑.๕ พัฒนำเกษตรกร กลุ่ มเกษตรกรให้ เข้มแข็งด้ว ยตนเอง และมีสมรรถนะที่เท่ำทัน กำร
เปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้
๑.๖ สร้ำงและพัฒนำกำรตลำดกำรเกษตรที่มีคุณค่ำ และมูลค่ำเพิ่ม แบบครบวงจร หนุนเสริม
เศรษฐกิจเพิ่มค่ำจำกฐำนกำรเกษตร
๑.๗ สร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ มู ล ค่ ำ เพิ่ ม จำกฐำนกำรเกษตรก้ ำ วหน้ ำ แบบครบวงจรสู่ อุ ต สำหกรรม
กำรเกษตรเติบโตอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจกำรค้ ำ กำรบริกำรกำรท่ องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม
และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง
กลยุทธ์
๒.๑ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ที่เติบโตจำกชุมชน เชื่อมโยงกำร
ท่องเที่ยวอำเซียนและเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนกำรท่องเที่ยวด้วยบริกำรที่มีมูลค่ำสูง
๒.๒ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำร และเมืองกำรค้ำ ที่มี
ศักยภำพทั้งฐำนบริกำรเดิมและฐำนบริกำรใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง
๒.๓ ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงอำชีพจำกฐำนธรรมชำติ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒.๔ สร้ ำงสรรค์น วั ตกรรมทำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริก ำร กำรท่อ งเที่ ยว รองรับ กำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำสู่สังคมดิจิทัล
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๒.๕ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเมืองกำรคมนำคม กำรขนส่ง กำรโลจิสติกส์ให้มีควำมปลอดภัย
รองรับกำรท่องเที่ยว กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กำรเติบโตของเมือง และกำรเชื่อมโยงกำรค้ำชำยแดน
๓) กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพประชำชน และควำมมั่ น คงในคุ ณ ภำพชี วิ ต ด้ ว ยหลั ก ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
๓.๑ เสริมสร้ำงวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่ำอยู่ สันติสุขตำมแนวทำงของหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ พัฒนำคนคุณภำพ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถประชำชนตลอดช่วงวัย ด้วยควำมรู้ และ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ เสริ ม สร้ ำ งคุ ณภำพชี วิต ลดควำมเหลื่ อมล้ ำ ด้ ว ยคุ ณภำพกำรบริ กำรรั ฐ และระบบ
สวัสดิกำรชุมชน มุ่งสู่ควำมเป็นเมืองสุขภำวะ
๓.๔ พัฒนำจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีควำมสงบเรียบร้อย
น่ำอยู่
๓.๕ พัฒนำระบบกำรบริหำร กำรบริกำรรัฐที่ทันสมัย มีคุณภำพรองรับกำรเติบโตของจังหวัด
กำรเชื่อมโยงสำกล และกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อประชำชนเชื่อมั่น และวำงใจ
๔) กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์
๔.๑ เพิ่มควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
๔.๒ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรเกษตร กำรจัดกำรน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อให้เกิดควำม
สมดุลและยั่งยืน
๔.๓ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน เพื่อกำรพึ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร และพลังงำน
เพื่อกำรส่งเสริมกำรผลิตของอุตสำหกรรมสีเขียว
๔.๔ พัฒนำนิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ำเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไก
ชุมชน และกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลปำกช่ อ งมี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี โดยมุ่งเน้นพัฒนำด้ำนเกษตรสีเขียว
กำรผลิตที่ดีและเหมำะสม ปลอดภัยจำกสำรเคมี มุ่งเน้นให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน เศรษฐกิจมั่นคง
พัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจจำกฐำนรำก เพื่อกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและพึ่งตนเองของชุมชน และมุ่งเน้น
ให้สังคมมีควำมสุข กำรอยู่ร่วมกันของประชำชนในจังหวัดอย่ำงสันติสุข ควำมเหลื่อมล้ำลดลง มีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เหมำะสม โดยยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรีมีดังนี้
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
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4) ยุทธศำสตร์ด้ำนวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว
5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และเป็นชุมชนน่ำอยู่ ”
2.2 ยุทธศำสตร์
1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรลงทุน
3. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำ
2.3 เป้ำประสงค์
๑) เส้นทำงคมนำคมที่ได้มำตรฐำน
๒) มีแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ
๓) มีระบบสื่อสำรเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง
๔) คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น
๕) สนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกำรป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภัย
๖) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๗) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
๘) พัฒนำบุคลำกรและประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน
2.4 ตัวชี้วัด
๑) ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องมีแหล่งน้ำในกำรอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕
๒) ในเขตองค์กำรบริหำรส่ว นตำบลปำกช่องมีโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ประชำชนได้ใช้บริกำร
ร้อยละ ๘๐
๓) ประชำชนมีควำมรู้มำกขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้และมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ
๕) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖) ชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มำกขึ้น
๗) ชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง ร้อยละ ๖๐ น่ำอยู่ สงบสุข
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๘) กำรบริ ห ำรจั ด กำรขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลปำกช่ อ งมี ผ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ มี
ประสิทธิภำพสูงร้อยละ ๖๐
2.5 ค่ำเป้ำหมำย
๑) ด้ำนกำรได้รับบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชำชนมีควำมรู้และบำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม
๓) ประชำชนมีศักยภำพมีรำยได้เพียงพอสำมำรถพึ่งตนเองได้
๔) มลภำวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่ำอยู่สงบสุข
๕) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
2.6 กลยุทธ์
๑) พัฒนำขุดลอกคูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อกำรเกษตร เพื่อกำร
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและน้ำแล้ง
๒) ส่ ง เสริ มและพัฒ นำระบบกำรศึก ษำ บุค ลำกรด้ำนกำรศึ กษำ ครู นัก เรี ยน ให้ เป็ นผู้ มี
คุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน
๓) พัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภำพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสำหกรรม
ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภำพ ส่งเสริมสนับสนุนกำรถนอมและ
แปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร ส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อกำรบริโภค จำหน่ำย อนุรักษ์ และเพิ่ม
ช่องทำงตลำด
๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้นำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและชุมชน
ให้ พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้ สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเสพ กำรผลิต และกำรจำหน่ำยยำเสพติดในทุกระดับ
๖) ดำเนินกำรโครงกำรเพื่อให้บริกำรประชำชนและรับทรำบปัญหำอุปสรรค ควำมต้องกำร
ของประชำชนในพื้นที่
๗) พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) ส่งเสริมสุขภำพและ
อนำมัยของประชำชนทุกระดับให้มีสุขภำพแข็งแรง
๘) ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สอดคล้องกับควำม
จำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง
๙) พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
๑๐) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน นำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยใน
องค์กร สนับสนุนบุคลำกรในสังกัดให้ได้รับกำรศึกษำอบรม เพิ่มพูนควำมรู้
๑๑) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกันภัย
และกำรช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ติ ดตั้ งระบบกล้ อ งวงจรปิด ในเขตชุมชนและสถำนที่ส ำคั ญ สนับ สนุน กำร
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้ำนและอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรจรำจร
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๑๓) พัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
สร้ำงจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษ ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวมและ
จัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
1) กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมแข็ง โดยรับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่
จำเป็นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2) กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพึ่งตนเอง
4) กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมที่มี
อย่ำงยั่งยืน
5) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
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2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี

1. ยุทธศำสตร์ด้ำน
ควำมมั่นคง

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 20

1. ยุทธศำสตร์กำร
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภำคกลำง
ตอนล่ำง 1

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม
พำณิชยกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม สู่มำตรฐำนสำกล

2. ยุทธศำสตร์กำร
สร้ำงควำมเป็น
ธรรมลดควำม
เลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศำสตร์
จังหวัด
รำชบุรี

1. กำรพัฒนำกำรเกษตรสีเขียว
แบบครบวงจร และเมืองอำหำร
คุณภำพที่เติบโตอย่ำงมั่นคง

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
รำชบุรี

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ อบต.
ปำกช่อง

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และสร้ำงเสริมศักยภำพคน

3. ยุทธศำสตร์กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่ำงยั่งยืน

4. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน
5. ยุทธศำสตร์
ด้ำนควำม
มั่นคง

6. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
และธรรมมำภิบำลใน
ภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประวัติศำสตร์ภำคตะวันตกและอำรยธรรมทวำรวดี

7. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบ
โลจิสติกส์

8. ยุทธศำสตร์ด้ำน
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

3. กำรจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
9. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

10. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรต่ำงประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
และภูมิภำค

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดนให้มีศักยภำพ ผลักดัน
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่กำรกระตุ้นให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ

3. กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และ
ควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

2. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ
กำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเที่ยว ด้วย
นวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง
2. กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริม
คุณภำพชีวิต

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. วำงแผน กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน พำณิชยกรรม และ
กำรท่องเที่ยว

4. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

5. กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

6. ศิลปะ วัฒนธรรม
จำรีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ 1

ยุทธศำสตร์ที่ 2

ยุทธศำสตร์ที่ 3

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสำธำรณูปโภค
และสำธำรณุปกำร

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรลงทุน

ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ด้ำนกำรพัฒนำบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรสร้ำงกระบวนกำรส่วนร่วม
เพื่อกำรพัฒนำ
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องได้ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global demand และ trend ปั จ จั ย และสถำนกำรณ์ ก ำร
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ กำรพั ฒ นำ ประกอบด้ ว ย กำรวิ เ ครำะห์ ศั ก ยภำพด้ ำ นเศรษฐกิ จ ด้ ำ นสั ง คม
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1) จุดแข็ง (S:Strength)
 มีพื้นที่เหมำะสมแก่กำรทำเกษตรกรรม
 มีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่ครอบคลุม และสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง
 มีเส้นทำงสัญจรเป็นไปด้วยควำมสะดวก
 ประชำชนยังยึดหมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
 ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้ำว อ้อย และ
มัน เลี้ยงสัตว์ฯ
 มีสถำนศึกษำสำมำรถรองรับเด็ก เยำวชนภำยในตำบลได้อย่ำงดี
 มีกำรให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรของบริษัททีโอที ทีบอร์ดแบนด์ และมีสัญญำณโทรศัพท์ไร้สำย
ของบริษัทเอกชนหลำยบริษัท
 มีกองทุนในหมู่บ้ำน เช่น กำรออมเงินสัจจะ ธนำคำรข้ำว ฯลฯ
 มีกลุ่มอำชีพแม่บ้ำน
2) จุดอ่อน (W:Weakness)
 คนในวัยทำงำน คนหนุ่มสำวอพยพไปหำงำนทำในเมืองและต่ำงพื้นที่
 รำษฎรยำกจน ส่ วนใหญ่ประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรรมเพียงอย่ำงเดียวทำให้ ขำด
รำยได้
 ประชำชนไม่สำมำรถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอำชีพ
อย่ำงเข้มแข็ง
 มีน้ำเพื่อกำรเกษตรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ ในฤดูแล้ง
 ขำดสถำนศึกษำระดับฝึกอำชีพ ขำดแหล่งงำนรองรับแรงงำนว่ำงงำนนอกฤดูกำล
 องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลปำกช่ อ ง ขำดบุ ค ลำกรช ำนำญเฉพำะด้ ำ น และประกอบกั บ
เครื่องมือไม่เพียงพอ เช่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่เนื่องจำกมีงบประมำณไม่
เพียงพอ
 มีงบประมำณในกรพัฒนำแต่ละปีน้อย
 เกิดน้ำท่วม บ้ำนเรือนและพื้นที่ทำเกษตรกรของประชำชนเสียหำยในฤดูฝนในบำงปี
 ปัญหำยำเสพติดที่เริ่มแพร่ระบำดในพื้นที่
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3) โอกำส (O:Opportunity)
 มีเส้นทำงคมนำคมสะดวก สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทุนทำงเศรษฐกิจ
 รัฐบำลมีนโยบำยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
 มีทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมสวยงำม สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 เป็นพื้นที่เส้นทำงผ่ำนสู่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอจอมบึงและอำเภอจอมบึงและอำเภอสวนผึ้ง
ประชำชนจึงสำมำรถนำสินค้ำมำค้ำขำยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นกำรเพิ่มรำยได้
๔) ข้อจำกัด (T:Threat)
 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง มีงบประมำณจำกัดเมื่อเทียบกับภำรกิจหน้ำที่ต่ำงๆ ตำม
กฎหมำยที่กำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องตำมกฎหมำยอื่น ตำมภำรกิจถ่ำย
โอนฯ ตำมนโยบำยท้องถิ่น นโยบำยจังหวัดและนโยบำยรัฐบำล
 งบประมำณที่ได้รับจำกส่วนกลำง ไม่เพียงพอในกำรบริหำร
 กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนทำให้ขำดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน
 กำรถ่ำยโอนภำรกิจต่ำงๆไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ทำให้กำรปฏิบัติงำน เกิดควำมล่ำช้ำไม่
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
 กำรพัฒนำบำงด้ำนต้องเป็นไปตำมกฎหมำย จึงไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ปัญหำได้ ต้องอำศัย
ควำมเสียสละของชุมชนเท่ำนั้น ซึ่งบำงครั้งก็ทำได้ยำก
๕) กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ (กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค)
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลปำกช่ อ ง ได้ ด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำวกำรณ์ แ ละศั ก ยภำพ
เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน โดยองค์กำรบริหำรส่ วนตำบลปำกช่องได้
ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ
จำกกำรศึกษำข้อมูลพื้นที่พบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ทำกำรเกษตร และรับจ้ำงทั่วไป ร้อยละ
70 เช่น ข้ำว อ้อย มันสำปะหลัง ตำมลำดับ รำยได้ส่วนมำกมำจำกกำรทำกำรเกษตร และมีรำยได้จำกกำรเลี้ยง
สัตว์ ประชำกรส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปำกช่องบำงชุมชนส่วนมำกมีอำชีพ ค้ำขำย ร้ำนค้ำ ทำให้มีรำยได้มำกจำกกำรค้ำขำย ซึ่งภำวะเศรษฐกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องจึงไม่เท่ำกัน แต่ปัญหำก็คือ รำยได้เฉลี่ยต่ำกว่ำคนละ 30,000 บำทต่อปี
ประชำกรร้อยละ 56.58 มีหนี้สิน และร้อยละ 53.08 ไม่มีกำรเก็บออมเงิน สำเหตุเป็นเพรำะว่ำรำคำผลผลิต
ทำงกำรเกษตรต่ำค่ำครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชำกรมีพื้นที่ในกำรทำเกษตรบำงส่วนในที่ถูก
น้ำท่วม บำงพื้นที่ภำวะฝนทิ้งช่วง บำงคนมีพื้นที่ในกำรทำเกษตรน้อย
2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม
 ด้ำนแรงงำน
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จำกกำรส ำรวจข้ อ มู ล พื้ นฐำนพบว่ ำ ประชำกรที่มี อ ำยุ 15-60 ปี อยู่ ในก ำลั งแรงงำน
ร้อยละ 66.03 เมื่อเทียบอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 70.01 ซึ่งต่ำกว่ำ แต่ค่ำแรงงำนพื้นที่ต่ำกว่ำนอกพื้นที่
โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร ประชำกรอำยุระหว่ำง 25-50 ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงนอกพื้นที่ ปัญหำที่พบ
คือ ประชำกรต้องไปทำงำนนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ เพรำะในพื้นที่ไม่มี
โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพื้นที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย และพื้นที่ทำกำรเกษตร
 ด้ำนสุขภำพและสำธำรณะสุข
จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำกรส่วนมำกที่มีสุขภำพดีมีกำรคัดกรองสุขภำพ
ให้กับประชำกรกลุ่ม เสี่ ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน เอดส์
ไข้เลือดออก มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอื่นๆ มีสถิติกำรเข้ำรับกำรรักษำจำกโรงพยำบำล ปัญหำคือ ประชำชน
บำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจำปี
 ด้ำนกำรศึกษำ
จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำเด็กอำยุ 6-14 ปี ร้อยละ 99 ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ
9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ และไม่ได้เรียนต่อมีงำนทำ ร้อยละ 99 ด้ำนกำรศึกษำอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหำคือ ยังไม่สำมำรถจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆได้ องค์กำรบริหำรตำบลปำกช่อง ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม อำหำรกลำงวัน ให้กับทำงโรงเรียนในเขตพื้นที่
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน
 ด้ำนค่ำนิยมของคนในพื้นที่
จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำกรมีกิจกรรมทำงศำสนำ (พุทธ) และประชำกร
บำงรำยที่ไปร่วมทำกิจกรรมกับทำงศำสนำคริสต์ด้วย ประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องให้
ควำมร่วมมือกันทำกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรได้รับกำรดูแ ล ปัญหำคือ ประชำกรในครัวเรือนมี
กำรดื่มสุรำ สูบบุหรี่รวมทั้งที่เป็นครั้งครำว บำงครัวเรือนขำดควำมอบอุ่น กำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลปำกช่องคือ จัดกิจกรรมต่ำงๆ ในชุมชน พยำยำมจะให้ทุกส่วนทุกฝ่ำยทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็น
ถึงโทษของกำรดื่มสุรำให้ชุมชนเห็นควำมสำคัญของครอบครัว เช่น กำรแข่งขันกีฬำชุมชน งำนประเพณี เป็นต้น
 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมอำนำจหน้ำที่และงบประมำณ
ที่มีอยู่อย่ำงจำกัด คือกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นสำธำรณะ ติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก
รวมทั้งสนับสนุนกำรตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร ในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชน แต่ปัญหำที่พบเป็นประจำคือกำรทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่จัดงำน
ดนตรี งำนมหรสพ เป็นปัญหำที่ประชำชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมำก กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน กำรขอควำมร่วมมือไปยังผู้นำ กำรขอกำลังจำก ตำรวจ ผู้นำ อปพร . เพื่อ
ระงับเหตุ ไม่ให้เกิดควำมรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหำที่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ ทั้งที่มีกำร
ร่ ว มมือกั น หลำยฝ่ ำย เป็ น เรื่ องที่ท ำงองค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลปำกช่ องจะต้องหำวิธีที่จะแก้ ปัญหำให้ กั บ
ประชำชนต่อไปตำมอำนำจหน้ำที่ที่สำมำรถดำเนินกำรได้
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 ด้ำนยำเสพติด
ปัญหำด้ำนยำเสพติดในชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง นั้นพบว่ำในเขตของ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลปำกช่องมีผู้ ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ ค้ำ
เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับผู้นำ ประชำชน หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
ที่ช่วยสอดส่องดูแลเป็นประจำกำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องสำมำรถทำได้เฉพำะ
หน้ำที่เท่ำนั้น เช่น กำรรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือจำก
อำนำจหน้ำที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริกำรส่วนตำบลปำกช่องก็ได้ให้ควำม
ร่วมมือมำโดยตลอด
3) กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องส่วนมำกเป็นพื้นที่สำหรับเพรำะปลูก ที่อยู่อำศัย
ร้ำนค้ำ ตำมลำดับ และมีพื้นที่เพียงส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่สำธำรณะทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ำ
ต้นไม้ ภูเขำ อำกำศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหำคือ เนื่องจำกพื้นที่บำงส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำ
กร่อย ไม่สำมำรถที่จะนำน้ำจำกใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภคได้ ต้องอำศัยน้ำดิบจำกแหล่งน้ำอื่น และ
น้ำฝน น้ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหำด้ำนขยะ มีกำรทิ้งขยะใน
พื้นที่สำธำรณะ เนื่องจำกปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง ยังไม่มีงบประมำณที่เพียงพอต่อกำรกำจัด
ขยะชุมชน ซึ่งมีพื้น ที่กว้ำง กำรแก้ไขปัญหำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่องได้จัดทำโครงกำรเพื่อแก้ไข
ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน เช่น กำรทำป้ำยประชำสัมพันธ์ห้ำมทิ้งขยะ
โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่ำงๆ ในพื้นที่ของตนเอง
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลปำกช่อ งนั้น ได้ ทำกำรประเมินสถำนกำรณ์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยนอก
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1) ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ นโยบำยของรัฐบำล งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ รำคำ
พืชผลทำงกำรเกษตร ฯลฯ
2) ด้ำนสังคม ได้แก่ กำรขยำยตัวของประชำกร กำรศึกษำของประชำชน ค่ำนิยมตำมยุคสมัย
กำรระบำดของโรค แนวโน้มทำงสังคม อำชีพและปัญหำทำงสังคม ฯลฯ
3) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จิตสำนึกต่อกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งนโยบำยของรัฐบำล จังหวัด ต่อกำรจัดกำรปัญหำขยะในพื้นที่
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

๑

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ด้านบริการชุมชน 1.แผนงานเคหะและชุมชน
และสังคม,
2.แผนงานอุตสาหกรรมและ
ด้านการเศรษฐกิจ การโยธา
3.แผนงานการเกษตร
4.แผนงานพาณิชย์

๒

การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน

บริการชุมชนและ 1.แผนงานการเกษตร
สังคม
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

๓

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

บริหารทั่วไป
1.แผนงานสังคมสงเคราะห์
บริการชุมชนและ 2.แผนงานสร้างความ
สังคม
เข้มแข็งของชุมชน
3.แผนงานการศึกษา
4.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.แผนงานสาธารณสุข
6.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
7. แผนงานงบกลาง

๔

ด้านการพัฒนาบริหาร
บริการชุมชนและ
จัดการทรัพยากร
สังคม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านพัฒนาการบริหาร
บริการชุมชนและ
จัดการและการสร้าง
สังคม
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนา

๕

รวม

5 ยุทธศาสตร์

ด้าน

3 ด้าน

แผนงาน

1.แผนงานการเกษตร
2.แผนงานเคหะและชุมชน
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

2.แผนงานเคหะและชุมชน
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
10 แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

หน่วยงาน
สนับสนุน
สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ

สานักปลัด

กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษาฯ

สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง
กองช่าง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

สานักปลัด

กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง
กองช่าง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
4 สานัก/กอง

4 สานัก/กอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 24

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

11
15

5,959,000
9,629,000

74
157

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ผ.02/1)
1.3 แผนงานการเกษตร
1.4 แผนงานพาณิชย์
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน

12

53,672,000

2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม

29,620,400
228,521,920

74
140

12

53,672,000

3 2,230,000
1
200,000
42 71,690,000

58
1
302

65,312,000

10
4
14

11
20
31

857,000
420,000
1,277,000

29,236,400
211,308,920

74
140

12

53,672,000
65,312,000

377,326,320

58
1
285

1,257,000
910,000
2,167,000

12
4
16

200,000

29,236,400

123,288,600

211,308,920

307
592

12

53,672,000

60

268,360,000

65,312,000

235
5

263,478,000

359,729,320

58
1
285

359,729,320

1,457,000
420,000
1,877,000

12
4
16

1,457,000
420,000
1,877,000

211,308,920

74
140

12

53,672,000
65,312,000

359,729,320

58
1
285

1,457,000
420,000
1,877,000

12
4
16

200,000

200,000

29,236,400

200,000

872,077,680

1,000,000

1,199 1,528,204,280

57
36
93

6,485,000
2,590,000

9,075,000
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แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ผ.02/1)
3.4 แผนงานการศึกษา
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
3.6 แผนงานสาธารณสุข
3.7 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
3.8 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (ผ.02/1)
3.9 แผนงานงบกลาง
รวม

2,910,000

8
8

570,000
1,710,000

8
12

570,000
3,366,000

9
13

590,000
3,866,000

9
13

590,000
7,366,000

9
13

590,000
7,366,000

43
59

23,674,000

1

2,700,000

2

5,400,000

2

5,400,000

2

5,400,000

2

5,400,000

9

24,300,000

12
19

5,306,000
1,790,000

14
23

5,653,870
3,583,000

18
38

6,908,860
6,280,000

18
39

6,929,800
6,780,000

18
38

6,953,000
6,280,000

80
157

31,751,530

8
17

810,000
9,210,000

10
42

1,450,000
21,112,900

12
43

1,926,000
21,222,900

12
43

1,926,000
21,222,900

12
43

1,926,000
21,222,900

1

6,900,000

1

6,900,000

1

6,900,000

1

6,900,000

1

6,900,000

5

34,500,000

1
75

11,000,000

1
113

11,000,000

1
137

11,000,000

1
138

11,000,000

1
137

11,000,000

5
600

55,000,000

39,996,000

59,035,770

64,093,760

68,114,700

67,637,900

24,713,000

8,038,000
54
188 93,991,600

298,878,130
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แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกช่อง
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

4) ด้านการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5) ยุทศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม

5
3
8

170,000
220,000
390,000

5
3
8

170,000
220,000
390,000

5
6
11

170,000
570,000
740,000

5
6
11

170,000
570,000
740,000

5
6
11

170,000
570,000
740,000

16
3
5
24

2,125,000
1,100,000
200,000
3,425,000

16
1
6
23

2,125,000
500,000
300,000
2,925,000

16
8
6
30

2,525,000
3,638,000
300,000
6,463,000

16
8
6
30

2,525,000
3,638,000
300,000
6,463,000

16
8
6
30

2,525,000
3,638,000
300,000
6,463,000

25
24
49

850,000
2,150,000

3,000,000

80 11,825,000
28 12,514,000
29 1,400,000
137 25,739,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด
2. การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
๓. การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างลานคอนกรีตบ้านหนอง
ปากดง หมู่ที่ 5 ตาบลปากช่อง

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด เทพื้นคอนกรีตขนาดกว้าง 20 เมตร
กิจกรรมต่างๆ
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่
ของหมู่บ้าน
เทคอนกรีต จานวน 800 ตารางเมตร

-

496,000

496,000

496,000

496,000

ลานคอนกรีต

ประชาชนได้ใช้
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

2 ก่อสร้างลานตากข้าวของศูนย์
เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด ก่อสร้างลานตากข้าว คอนกรีตเสริม
ข้าวชุมชน หมู่ที่ 3 ตาบลปากช่อง
กิจกรรมต่างๆ
เหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร
ของหมู่บ้าน
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ 600 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องกาหนด)

-

360,000

360,000

360,000

360,000 ลานคอนกรีต

ประชาชนได้ใช้
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 พร้อมขยายเขต
(บริเวณบ้านนายศิริ จันทร)
หมู่ที่ 1 ตาบลปากช่อง อาเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1
ในการอุปโภค บริโภค พร้อมขยายเขต ก่อสร้างฐานหอถัง
อย่างเพียงพอ
พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชม
เปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง
20 เมตร และติดตั้งระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมขยายเขต
ประปาใช้ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว
ระยะทางยาว 1,380.00 เมตร
ขุดฝังกลบลึก 0.30 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,001,600

1,001,600

1,001,600

1,001,600 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หน้าบ้านนายเล็ก หงส์ทอง
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน้า หอถังประปาแบบแชมเปญ
ในการอุปโภค บริโภค ขนาด 20 ลบ.ม.จานวน 1 ชุด
อย่างเพียงพอ

-

300,000

300,000

300,000

300,000 หอถังประปา

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

อบจ.ราชบุรี/
กองช่าง

5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 พร้อม
ขยายเขตประปา (บริเวณบ้าน
นางวัลนา ทองชมพูนุช)

เพื่อให้ประชาชนมีน้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง
ในการอุปโภค บริโภค ประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
อย่างเพียงพอ
พร้อมขยายเขตประปา (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาหนด)

ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

6 ปรับปรุงหอถังประปา บริเวณ
รพ.สต ปากช่อง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ปรับปรุงหอถังประปา พร้อมวาง
ในการอุปโภค บริโภค ระบบท่อ จ่ายน้าประปาพีวีซี ขนาด
อย่างเพียงพอ
Ø 3 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตร
ฝังกลบลึก 0.30 เมตร

600,000 หอถังประปา

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

600,000

-

-

600,000

-

-

600,000

600,000

-
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ก่อสร้างหอถังประปาบริเวณบ้าน
รางกัญชา หมู่ที่ 3 พร้อมขยาย
เขตประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ติดตั้งหอถังประปา พร้อมขยายเขต
ในการอุปโภค บริโภค ประปา
อย่างเพียงพอ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

8 ก่อสร้างระบบหอถังประปาบ้าน
หมู่บ้านหนองตาโต หมู่ที่ ๔
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ก่อสร้างระบบหอถังประปาทรงแชม
ในการอุปโภค บริโภค เปญ ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม.
อย่างเพียงพอ
สูง 20 เมตร และติดตั้งระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

427,000

427,000

427,000

427,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

9 ก่อสร้างหอถังประปาบ้านหนอง
มะเขือ หมู่ที่ 5
พร้อมขยายเขต

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ติดตั้งหอถังประปา พร้อมขยายเขต
ในการอุปโภค บริโภค ประปา
อย่างเพียงพอ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

700,000

-

-

-

-

ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง
หมู่ที่ 4
ในการอุปโภค บริโภค ประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
(บริเวณบ้านนายชา แก้วมังกรณ์)
อย่างเพียงพอ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

709,000

-

-

-

-

ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 30

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ก่อสร้างระบบหอถังประปา
รูปทรงแชมเปญ บริเวณบ้าน
นายเบี่ยง ไชคาภา หมู่ที่ 6
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ก่อสร้างระบบหอถังประปารูปทรง
ในการอุปโภค บริโภค แชมเปญ ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม
อย่างเพียงพอ
สูง 20 เมตรและติดตั้งระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

429,000

429,000

429,000

429,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

12 ก่อสร้างระบบประปาพร้อม
ติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านเขาผึ้ง
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอ
ในการอุปโภค บริโภค ถังประปาหมู่บ้าน เจาะบ่อบาดาล
อย่างเพียงพอ
ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 100.00
เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง
20 เมตร และติดตั้งระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

669,000

669,000

669,000

669,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 31

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
13 ก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านห้วย ในการอุปโภค บริโภค
ยาง หมู่ที่ 9 ตาบลปากช่อง
อย่างเพียงพอ
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาล
ขนาดØ 6 นิ้ว ความลึก 100.00
เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
สูง 20 เมตร และติดตั้งระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

664,000

664,000

664,000

664,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

14 ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้าประปา
บ้านนายบุญเพ็ญ เรไร ถึงบ้าน
อดีตอบต.สาราญ ปานลา
หมู่ที่ 9

เพื่อแก้ไขระบบ
วางท่อประปา พีวีซี
น้าประปาไม่เพียงพอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
หนา 8.5 นิ้ว
ระยะทาง 1,340 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องกาหนด)

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

15 ก่อสร้างระบบประปาบ้านดอน
มะขามเทศ หมู่ที่ 9
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง
ในการอุปโภค บริโภค ประปา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
อย่างเพียงพอ
ติดตั้งเครื่องกรองน้าพร้อมขยายเขต
ท่อจ่ายน้าประปาขนาด Ø 3 นิ้ว
ระยะทาง 90 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

-

800,000

800,000

800,000

800,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

แผนงานเคหะและชุมชน

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

อบจ.ราชบุรี/
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 32

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง
ในการอุปโภค บริโภค ประปา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
อย่างเพียงพอ
พร้อมขยายเขต
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

17 ก่อสร้างระบบประปาพร้อม
ติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านและ
ขยายเขตประปา บริเวณบ้าน
หนองกะทิ หมู่ที่ 10
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอ
ในการอุปโภค บริโภค ถังประปาหมู่บ้านและขยายเขต
อย่างเพียงพอ
ประปา เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø
6 นิ้ว ความลึก 100.00 เมตร และ
ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ
ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20เมตร
และติดตั้งระบบควบคุมและอุปกรณ์
ครบชุดพร้อมขยายเขตประปาใช้
ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว (ชั้น 8.5)
ระยะทางยาว800.00 เมตร
พร้อมขุดฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า0.30
เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

700,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

854,000

-

-

854,000

854,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

854,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 33

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
18 ก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เจาะบ่อบาดาลและขยายเขต
ในการอุปโภค บริโภค
ประปา หมู่ที่ 11
อย่างเพียงพอ
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว
ความลึก 100.00 เมตร และติดตั้ง
หอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และ
ติดตั้งระบบควบคุม และอุปกรณ์ครบ
ชุดพร้อมขยายเขตประปาใช้ท่อพีวีซี
Ø 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทางยาว
24.00 เมตร พร้อมขุดฝังกลบลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
671,000

671,000

671,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

671,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 34

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 ก่อสร้างระบบประปาพร้อม
ติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้านและ
ขยายเขตประปา บริเวณบ้านพุ
แคใต้ หมู่ที่ 14 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว
ในการอุปโภค บริโภค ความลึก 100.00 เมตร และติดตั้ง
อย่างเพียงพอ
หอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร
และติดตั้งระบบควบคุมและอุปกรณ์
ครบชุด พร้อมขยายเขตประปาใช้
ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว (ชั้น8.5)ระยะทาง
ยาว 60.00 เมตร พร้อมขุดฝังกลบ
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

678,000

678,000

678,000

678,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

20 ก่อสร้างระบบประปาบริเวณ
บ้านนายพิษณุ จันทร์สวาท
หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ติดตั้งหอถังประปา พร้อมขยายเขต
ในการอุปโภค บริโภค ประปา(รายละเอียดตามแบบ อบต.
อย่างเพียงพอ
กาหนด)

-

400,000

400,000

400,000

400,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

21 ก่อสร้างระบบประปาพร้อม
ติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมีน้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง
ในการอุปโภค บริโภค ประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
อย่างเพียงพอ
ติดตั้งเครือ่ งกรองน้าพร้อมขยายเขต
ท่อจ่ายน้าประปาขนาด Ø 3 นิ้ว
ระยะทาง 30 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาหนด)

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

700,000

-

-

-

-

ระบบประปา
๑ ระบบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 35

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 ขยายเขตท่อจ่ายน้าประปาบ้าน
หนองกง หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้า วางท่อจ่ายน้าประปาพีวีซี
ในการอุปโภค บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
อย่างเพียงพอ
ระยะทาง 1,000 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า0.30 เมตร

-

400,000

400,000

400,000

400,000 ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

23 ขยายเขตท่อจ่ายน้าประปา
ภายในหมู่บ้าน หนองตาเนิด
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้า วางท่อจ่ายน้าประปาพีวีซี ขนาด
ในการอุปโภค บริโภค เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง
อย่างเพียงพอ
400 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

-

30,000

30,000

30,000

30,000 ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

24 วางท่อระบบประปาใหม่ ภายใน
หมู่บ้านนาสมอ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้า วางท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง
ในการอุปโภค บริโภค 5,323 ม. พร้อมฝังกลบ
อย่างเพียงพอ

-

1,222,500

1,222,500

1,222,500

1,222,500 ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

25 วางท่อจ่ายน้าประปาบริเวณบ้าน
เกาะขี้เหล็ก หมู่ที่ 6

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ วางท่อน้าประปา
การ
ท่อพีวีซี ยาว 404 เมตร
จ่ายน้าประปา
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

-

300,000

300,000

300,000

300,000 ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
๑ ระบบ
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

26 ปรับปรุงท่อจ่ายน้าประปาสาย
บ้านนายเวก แก้วมุกดา ถึงบ้าน
นางจิต แก้วมุกดา หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้า วางท่อจ่ายน้าประปาพีวีซี
ในการอุปโภค บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
อย่างเพียงพอ
ระยะทาง 500 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

200,000 ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

27 ปรับปรุงท่อจ่ายน้าประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน้า วางท่อจ่ายน้าประปาพีวีซี
ในการอุปโภค บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
อย่างเพียงพอ
ระยะทาง 2,000 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

-

800,000

800,000

800,000

800,000 ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 36

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
28 ปรับปรุงท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
ช่วงที่ 1 บริเวณหลังวัด/
โรงเรียนวัดปากช่อง วนรอบ
หมู่บ้าน จนถึงบริเวณบ้านนาย
อนุรักษ์ ทองชมพูนุช

เพื่อให้ประชาชนมีน้า - ปรับปรุงวางท่อจ่ายน้าประปาใช้
ในการอุปโภค บริโภค ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง
อย่างเพียงพอ
1,250.00 เมตร พร้อมขุดฝังลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่อง กาหนด พร้อมจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านผู้ช่วย
สมชาย สมเหมาะ ถึงบริเวณ
บ้านอดีตผู้ใหญ่บุญรอด บุญญ
ฤทธิ์

- ปรับปรุงวางท่อจ่ายน้าประปาใช้
ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง
2,370.00 เมตร พร้อมขุดฝังลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่อง กาหนด พร้อมจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

29 เปลี่ยนถังประปาบ้าน อบต.
ประนอม หมู่ที่ 2 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งหอถัง
ในการอุปโภค บริโภค เหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ
อย่างเพียงพอ
20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และติดตั้ง
ระบบควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๘,๐๐๐

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

๕๗๖,๐๐๐

-

442,000

442,000

442,000

442,000

หอถังประปา

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 37

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)
125,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ท่อจ่าย
น้าประปา ๑
ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30 ปรับปรุงท่อประปา
สายบ้านนายชา แสงโสม
ถึงบ้านนางวงเดือน แย้มแก้ว
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ปรับปรุงท่อจ่ายน้าประปา
ในการอุปโภค บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
อย่างเพียงพอ
ระยะทาง 620 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาหนด)

-

125,000

125,000

125,000

31 ปรับปรุงท่อประปาบ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ปรับปรุงท่อจ่ายน้าประปา
ในการอุปโภค บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
อย่างเพียงพอ
ระยะทาง 325 เมตร

-

65,000

65,000

65,000

65,000 ระบบประปา ๑ ประชาชนมีน้าใช้
ระบบ
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

32 ปรับปรุงระบบประปาบริเวณ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ปรับปรุงวางระบบประปาบริเวณ
ในการอุปโภค บริโภค โรงเรียนบ้านห้วยยาง
อย่างเพียงพอ

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ท่อจ่ายน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

33 เป่าล้างบ่อบาดาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้า เป่าล้างบ่อบาดาล
ในการอุปโภค บริโภค ภายในตาบลปากช่อง
อย่างเพียงพอ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้าใช้
ของประชาชน อย่างเพียงพอ

กองช่าง

34 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตาบล
ปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการอุปโภค บริโภค เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
และเพื่อการเกษตร ความลึก 80 เมตร จานวน 3 แห่ง

750,000

750,000

750,000

750,000

750,000

บ่อบาดาล

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

35 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับ
เมอร์สบริเวณวัดสูงเนิน หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน้า เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส
ในการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
อย่างเพียงพอ

-

100,000

100,000

100,000

100,000

บ่อบาดาล ๑
แห่ง

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

36 เจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบ
น้าและติดตั้งระบบเครื่องกรอง
น้าดื่ม หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนมีน้า เจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์เครื่อง
ในการอุปโภค บริโภค สูบน้าและติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่ม
อย่างเพียงพอ

-

400,000

400,000

400,000

400,000 หอถังประปา

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

อบจ.ราชบุรี/
กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 38

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
37 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปกรณ์เครื่องสูบน้า และเดิน
ในการอุปโภค บริโภค
ระบบท่อประปาบ้านเกาะ
อย่างเพียงพอ
ขี้หนอน - หนองมะกอก หมู่ที่ 15

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง
ประปา เครื่องสูบน้า และเดินระบบ
ท่อประปา (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องกาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

500,000

500,000

500,000

500,000 หอถังประปา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

อบจ.ราชบุรี/
กองช่าง

38 ปรับปรุงท่อจ่ายน้าประปาและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะขี้เหล็กถึงวัด
เขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ปรับปรุงท่อจ่ายน้าประปาและขยาย
ในการอุปโภค บริโภค เขตระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อจ่าย
อย่างเพียงพอ
น้าประปา ใช้ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว (ขั้น
8.5) ระยะทาง 1,745.00 เมตร
พร้อมขุดฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่องกาหนด และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

436,000

436,000

436,000

436,000 ระบบประปา ๑ ประชาชนมีน้าใช้
ระบบ
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

39 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ขยายเขตท่อประปาใช้ท่อพีวีซี Ø 3
ในการอุปโภค บริโภค นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทางยาว 2,160
อย่างเพียงพอ
เมตร พร้อมขุดฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนด
และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

499,000

499,000

499,000

499,000 ระบบประปา ๑ ประชาชนมีน้าใช้
ระบบ
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 39

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 แก้ไขซ่อมแซมน้าประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมีน้า แก้ไขซ่อมแซมน้าประปาภายใน
ในการอุปโภค บริโภค หมู่บ้าน วางท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 3 นิ้ว
อย่างเพียงพอ
ยาว 378.00 เมตร พร้อมฝังกลบ
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

89,300

89,300

89,300

89,300 ระบบประปา ๑ ประชาชนมีน้าใช้
ระบบ
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

41 ขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน
บริเวณเลียบถนนทางหลวง
ชนบทและเลียบถนนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน วาง
ในการอุปโภค บริโภค ท่อจ่ายน้าประปา ใช้ท่อพีวีซี Ø 3 นิ้ว
อย่างเพียงพอ
(ชั้น8.5) ระยะทาง 2,485.00 เมตร
พร้อมขุดฝังลึกไม่น้อยกว่า 0.30
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่องกาหนด และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

598,000

598,000

598,000

598,000 ระบบประปา ๑ ประชาชนมีน้าใช้
ระบบ
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

42 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่า
เซลล์ภายในตาบลปากช่อง

เพื่อความปลอดภัยใน ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์
ชีวิตและทรัพย์สินของ บริเวณทางแยก จุดเสี่ยง ภายใน
ประชาชน
ตาบลปากช่อง

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมี
กองช่าง/การ
แบบโซล่าเซลล์ ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

43 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่า
เซลล์ แยกเขาทะลุ หมู่ที่ 14
ตาบลปากช่อง

เพื่อความปลอดภัยใน ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์
ชีวิตและทรัพย์สินของ บริเวณทางแยก จุดเสี่ยง ภายใน
ประชาชน
ตาบลปากช่อง

-

500,000

500,000

500,000 โคมไฟส่องสว่าง ประชาชนมี
กองช่าง/การ
แบบโซล่าเซลล์ ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนงานเคหะและชุมชน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 40

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินกาติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 1

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

45 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินกาติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 2

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

46 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 3

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

47 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ ๔

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

48 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 5

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 41

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

49 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 7

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

50 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 8

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

51 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 9

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

52 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 10

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

53 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 11

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 42

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่12

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

55 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 13

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

56 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดิน สายไฟ
หมู่ที่ ๑๔

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

57 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดิน สายไฟ
หมู่ที่ ๑๕

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

58 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งโคมไฟ
ประชาชน
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ
หมู่ที่ 16

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-

300,000

300,000

300,000

300,000 ไฟฟ้าครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

59 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน หมู่ที่ 5

แผนงานเคหะและชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

ขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ยังไม่
มีไฟฟ้าใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 43

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
60 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างระยะ
เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จุดหน้าบ้านนายธนวัฒน์ ดวงชื่น ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการขยายเขต
บ้านนายวินัย โฉมนก แยก
ประชาชน
ไฟฟ้า
ทางเข้าบ้านนายนวล รักษ์แซ่
และนายโยธิน ทองอ่อน หมู่ที่ 5

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

500,000

500,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

61 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนภายใน
ตาบลปากช่อง
62 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ยังไม่

63 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้าน
นายวิชาญ มีทรง หมู่ที่ 8

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ประชาชน
ส่องสว่าง

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

64 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้าน
นายสมชาติ เกตุแก้ว ถึงบ้าน
นางสาววันทา เหลืองวัฒนวิไล
หมู่ที่ 8

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชีวิตและทรัพย์สินของ อาเภอจอมบึงดาเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ประชาชน
ส่องสว่าง

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนงานเคหะและชุมชน

มีไฟฟ้าใช้
เพื่อความปลอดภัยใน ติดตั้งโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์
ชีวิตและทรัพย์สินของ พร้อมเดิน สายไฟ หมู่ที่ 1 16
ประชาชน

500,000 ไฟฟ้าครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1,000,000 โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 44

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

65 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทาง
หลวงชนบท 4029 ตั้งแต่บ้าน
นายเฉลิม ยินดีวงษ์
ถึงสามแยก ทางเข้าร.ร.บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 8

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอจอม
ชีวิตและทรัพย์สินของ บึงดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชน

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

66 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย
หลักสี่แยก ม.12 - ม.5

เพื่อความปลอดภัยใน อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอจอม
ชีวิตและทรัพย์สินของ บึงดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชน

-

300,000

300,000

300,000

300,000 โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนมี
กองช่าง/การ
ความปลอดภัย ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

67 ติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั้งโครงหอกระจายข่าวและเดิน
รู้ข้อมูลข่าวสาร
ระบบเสียงตามสายภายใน หมู่ที่ 1

-

250,000

250,000

250,000

250,000 ระบบเสียงตาม ประชาชนได้รับรู้
สายสามารถใช้ ข้อมูลข่าวสาร
งานได้
มากขึ้น

กองช่าง

68 ติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
รู้ข้อมูลข่าวสาร
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องกาหนด)

-

100,000

100,000

100,000

100,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับรู้
ภายในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

69 ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4
บ้านหนองชะนาง

เพื่อแก้ไขระบบสื่อสาร ก่อสร้างติดตั้งหอกระจายข่าว พร้อม
ในชุมชน
ระบบเครื่องเสียงครบชุด
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องกาหนด)

-

40,000

40,000

40,000

40,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับรู้
ภายในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

70 ติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย
หมู่ที่ 10

เพื่อแก้ไขระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ
ในชุมชน
ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องกาหนด)

-

400,000

400,000

400,000

400,000 หอกระจายข่าว ประชาชนได้รับรู้
อัตโนมัติ
ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 45

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

71 ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมเครื่อง
รู้ข้อมูลข่าวสาร
และอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องกาหนด)

-

60,000

60,000

60,000

60,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับรู้
ภายในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

72 ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมเครื่อง
รู้ข้อมูลข่าวสาร
และอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องกาหนด)

-

250,000

250,000

250,000

250,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับรู้
ภายในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

73 ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมเครื่อง
รู้ข้อมูลข่าวสาร
และอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องกาหนด)

-

250,000

250,000

250,000

250,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับรู้
ภายในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

74 ติดตั้งระบบหอกระจายข่าว
อัตโนมัติ ภายในตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ
รู้ข้อมูลข่าวสาร
ไร้สายครอบคลุมทั้งตาบล

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 หอกระจายข่าว ประชาชนได้รับรู้
อัตโนมัติ
ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

75 ขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ขยายเขตเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์
รู้ข้อมูลข่าวสาร
ครบชุด

-

50,000

50,000

50,000

50,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับรู้
ภายในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

76 ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมอุปกรณ์
อุปกรณ์และหอ ระบบหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3
กระจายข่าวที่ชารุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
กาหนด)

-

30,000

30,000

30,000

30,000 ระบบเสียงตาม ประชาชนได้รับรู้
สายสามารถใช้ ข้อมูลข่าวสาร
งานได้
มากขึ้น

กองช่าง

77 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

-

200,000

200,000

200,000

200,000 ระบบเสียงตาม ประชาชนได้รับรู้
สายสามารถใช้ ข้อมูลข่าวสาร
งานได้
มากขึ้น

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
รู้ข้อมูลข่าวสาร
หมู่บ้าน พร้อมจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ไมโครโฟน ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 46

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
78 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
รู้ข้อมูลข่าวสาร
หมู่บ้าน พร้อมจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ไมโครโฟน ฯลฯ

-

79 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายภายใน
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และบารุง
รู้ข้อมูลข่าวสาร
ซ่อมแซมระบบ เสียงตามสายให้
สามารถใช้งานได้

80 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
รู้ข้อมูลข่าวสาร
ภายในตาบลปากช่อง

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

200,000

200,000

200,000 ระบบเสียงตาม ประชาชนได้รับรู้
สายสามารถใช้ ข้อมูลข่าวสาร
งานได้
มากขึ้น

กองช่าง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับรู้
ของประชาชน ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

กองช่าง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ป้าย
ประชาชนได้รับรู้
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 47

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองตาเนิด หมู่ที่ 10
เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านหนองชะนาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 467.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,802.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด
พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,182,000

-

-

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 48

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาเนิด
เชื่อมต่อหมู่ที่ 14
บ้านพุแคใต้ ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 467.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,802.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด
พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,900,000

-

-

3

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายเฉลิม มะลิซ้อน
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 2,000 ตารางเมตร

-

1,000,000

1,000,000

4

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนาสมอ - ตาบลเขาแร้ง
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 300 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 1,200 ตารางเมตร

-

600,000

600,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

1,000,000

1,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

600,000

600,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 49

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายเยี่ยม ประสงค์คา บ้านนางบุญธรรม พรมประสิทธิ์
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 234 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 936 ตารางเมตร

-

468,000

468,000

468,000

468,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

6

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองกง - หนองแก
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 2,000 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 12,000 ตารางเมตร

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

7

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านนางละมูล เจริญเขต
หมู่ที่ 4 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 300.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.มอก.ชั้น3 Ø 0.60×1.00 เมตร
จานวน 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

563,000

563,000

563,000

563,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 50

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

8

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายอั๋น อุ่นทา หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 265.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,060.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00
เมตร จานวน 10 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด พร้อมจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

509,000

9

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายสมบูรณ์ ศรีโสภา
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,500 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 6,000 ตารางเมตร

-

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

-

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายศาลเจ้า - ฟาร์มหมู NK
หมู่ที่ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

1,500,000

1,500,000

1,600,000

1,600,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

1,500,000

1,500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

1,600,000

1,600,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 51

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางสมยา อุ่นเรือน
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

-

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนซอยหนูเนียมตั้งแต่บ้านนาย
สุวรรณ นุชแทนเชื่อมต่อบ้าน
นีรนาถ เนียมเตียง หมู่ที่ 6 ตาบล
ปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 340.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

873,000

873,000

873,000

873,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนซอยหนู เนียมเตียง ตั้งแต่
บ้านนายสุวรรณ มาชู เชื่อมเขต
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2,240.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 13,440.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

5,729,000

5,729,000

5,729,000

5,729,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 52

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านน.ส.พิชภัทร ศิลปมนตรี
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

-

720,000

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สามแยกดอนมะขามเทศ - บ้าน
ดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 360.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1440.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้าคสล. มอก. ชั้น
3 ขนาดØ 0.80 x 1.00 เมตร
จานวน 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน และวาง
ท่อระบายน้า คสล.มอก.
ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จานวน
1 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด พร้อมจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

726,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

720,000

-

720,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

720,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 53

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางรัตนา สระโอษฐ์
เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 540.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

886,000

886,000

886,000

886,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายห้วยฝาง - บ้านเนินสมบูรณ์
หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 329.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,316.00
ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทางยาว 105.00
เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 630.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการและ
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

732,000

732,000

732,000

732,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 54

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายสนั่น - บ้านนาย
อนันต์ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 184.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 736.00 ตร.ม.

-

1,657,000

1,657,000

1,657,000

1,657,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยบ้านนางเฉลียว เฮงชัยโย
หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 184.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 736.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

338,000

338,000

338,000

338,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 3/1 บ้านหนองตาเนิด
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,000 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ซอย 2 บ้านหนองตาเนิด หมู่ที่ 10
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,500 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

-

1,500,000

-

-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 55

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเชื่อมต่อบ้านนายวินัย จันทร วัดป่า หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 170 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 680 ตารางเมตร

-

340,000

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางวารี ลายคล้ายดอก
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 596.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,384.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล. มอก. ชั้น 3 Ø
0.80 x 1.00 เมตร จานวน 1 แถว
แถวละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

1,166,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

340,000

-

340,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

340,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 56

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านนางสัจจา อุ่นเรือน
ถึงบ้านนายถวิล อุ่นเรือน
หมู่ที่ 12 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 495.00 เมตร
ปลอดภัย
ผิจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,006,000

1,006,000

1,006,000

1,006,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านนายเสี้ยว โอนอ่อน
ถึงบ้านนางเบี่ยง มาชิด หมู่ที่ 12
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 620 เมตร
ปลอดภัย
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 3,720 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,890,000

1,890,000

1,890,000

1,890,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายภายในหมู่บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 357 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 2,142 ตารางเมตร

-

1,071,000

1,071,000

1,071,000

1,071,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 57

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

27 ขยายถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ขยายถนนระยะทาง 200 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

-

250,000

250,000

250,000

250,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายชะลัย ศรีรอด
หมู่ที่ 14 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 187.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 561.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

258,000

258,000

258,000

258,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

3,260,000

3,260,000

3,260,000

3,260,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชน
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สัญจรไปมาสะดวก
ถนนสายบ้านนายบัว ปานน้อย
ปลอดภัย
เชื่อมสายหนองไผ่-ปิ่นทอง หมู่ที่ 6
ตาบลปากช่อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,070.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,420.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนดและ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 58

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านนายบัว ปานน้อย
เชื่อมเขตหมู่ที่ 8 (ผ่านไร่ตาใหม่)
หมู่ที่ 6 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 790.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 4,740.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนดและ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

2,409,000

2,409,000

2,409,000

31 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางอุไร สังข์ทอง
หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
ปลอดภัย
เมตร ระยะทาง 818.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 3,272.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคสล.
มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร
จานวน 2 แถว แถวละ 6 ท่อน รวม
12 ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนด
พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,668,000

-

-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2,409,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 59

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเลียบเหมืองลอย หมู่ที่ 9
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 785.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 3,140.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,589,000

1,589,000

1,589,000

1,589,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านนางเตย อุ่นเรือน
หมู่ที่ 12 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 455.00 เมตร
ปลอดภัย
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,820.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนด และ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

924,000

924,000

924,000

924,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 60

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

34 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายเขาทะลุ - สวนเกษตร
หมู่ที่ 14 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
ปลอดภัย
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 925.00
เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่
จราจรไม่น้อยกว่า 4,625.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร
จานวน 1 แถว แถวละ 8 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายพุแค-พุกระเพรา หมู่ที่ 14
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 595.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,380.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนดและ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,789,000

1,789,000

1,789,000

1,789,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 61

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

36 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายหนองตาโต
หมู่ที่ 4 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 313.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 1,252.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

444,000

444,000

444,000

444,000

ถนนได้รับ ประชาชนสัญจรไป
การซ่อมแซม มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

37 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายหนองตาโต
หมู่ที่ 4 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง
ปลอดภัย
4.00 เมตร ระยะทาง 103.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 412.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

180,000

180,000

180,000

180,000

ถนนได้รับ ประชาชนสัญจรไป
การซ่อมแซม มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 62

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองกระโดน เชื่อมต่อ
โครงการเดิม หมู่ที่ 3
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
ปลอดภัย
เมตร ระยะทาง 695.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,780.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้าคสล. มอก. ชั้น
3 ขนาดØ 0.80 x 1.00 เมตร
จานวน 3 แถว แถวละ 6 ท่อน รวม
18 ท่อน และท่อระบายน้า คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร
จานวน 2 แถว แถวละ 6 ท่อน รวม
12 ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่อง กาหนด
พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,497,000

39 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
หน้าวัดนาสมอ
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 358 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

-

500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

500,000

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 63

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

40 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนแยกสาย หมู่ที่ 9
เข้าบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,040 เมตร
พื้นที่ 4,160 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

-

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหนองมะเขือ
เชื่อมต่อหมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,610 เมตร
พื้นที่ 6,440 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายสนาน วิเศษรจนา
เชื่อมบ้านนางแถม พร้อมกับถนน
สายบ้านนายสมพงษ์ ปิ่นเกตุ
ถึงไร่ ป.สงวนชัย หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,198 เมตร พื้นที่ 8,792 ตาราง
เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กาหนด)

-

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 64

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

43 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนแบ่งเขตระหว่าง หมู่ที่ 6
กับหมู่ที่ 15 จากศาลเจ้าบ้านนาย
สมพงษ์ ปิ่นเกตุเชื่อมศาลเจ้าไร่ป.
สงวนชัย

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
สัญจรไปมาสะดวก ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตรระยะทาง 1,155.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,930.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ0.05
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนดและ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

3,114,000

3,114,000

3,114,000

3,114,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

44 ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นเขาทะลุ ทุ่งเขาหลวง หมู่ที่ 7

เพื่อปรับปรุงถนน ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
ชารุด
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ 1 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,000 ม.

-

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

มาสะดวก ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 65

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

45 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
สายบ้านนางเกลี้ยง จิตรคา
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 210.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้าคสล. มอก. ชั้น
3 Ø 0.60 x 1.00 เมตรจานวน 2
แถวๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่อง กาหนด พร้อม
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

421,000

46 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านนางสาคร ศรีรอด หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม.
ปลอดภัย
พื้นที่ 1,500 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)

-

600,000

600,000

47 เสริมผิวจราจรสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงเสริมผิวจราจรยางแอสฟัลติกท์
สัญจรไปมาสะดวก ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม.
ปลอดภัย
ยาว 36 ม.พื้นที่ 144 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
กาหนด)

-

100,000

100,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

600,000

600,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

100,000

100,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 66

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายศาลเจ้า หมู่ที่ 14
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 420.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,680.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

774,000

49 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านนางเอียด
อุ่นเรือน หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
ปลอดภัย
เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,480.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

718,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

774,000

-

774,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

774,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 67

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

50 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายมา วงษ์แก้ว
ถึงลาห้วย หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,600 ม.
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ 6,400 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

51 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นบ้านนางนก โก้กล่า
หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4 ม.
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 820 ม. พื้นที่ 3,280 ตร.ม.
ปลอดภัย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
กาหนด)

1,900,000

-

-

-

-

52 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
หนองไม้แก่น หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่
ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 2,200 เมตร (รายละเอียดตาม
ปลอดภัย
แบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)

-

3,650,000

3,650,000

3,650,000

3,650,000

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสะพานห้วยยาง สานักสงฆ์เขาน้อยหมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชน ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,500 เมตร

-

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลูกรัง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 68

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
54 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านเขาปิ่นทอง
เชื่อมบ้านเกาะขี้เหล็ก หมู่ที่ 6
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 240.00 เมตร ผิวจราจรหนา
0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าค
สล. มอก. ชั้น 3 Ø
0.60 x 1.00 เมตร
จานวน 10 ท่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,440.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่อง กาหนด พร้อม
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เส้นเลียบ เขารังเสือ
หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13
ตาบลจอมบึง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว ๓๕0 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ปลอดภัย
อบต.ปากช่อง กาหนด)

630,000

56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านนายสนาน
วิเศษรจนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้าน
นายวิมล พวงสวาย

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว ๗๙๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ปลอดภัย
อบต.ปากช่อง กาหนด)

1,500,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
859,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

-

-

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
๑ เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
๑ เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 69

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

57 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
สายบ้านนางประพันธ์ พันธ์มาลา
เชื่อมต่อบ้านนางแถม เนียมเตียง
หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 415 เมตร
ปลอดภัย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
กาหนด)

800,000

-

-

-

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
๑ เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

58 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่

เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก รวมยาว 350 เมตร
ปลอดภัย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
กาหนด)

1,200,000

-

-

-

-

ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
๑ เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนอง
ไม้แก่น หมู่ที่ 1 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,170.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,680.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

2,346,800

2,346,800

2,346,800

2,346,800 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
๑ เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 70

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
60 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชน
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สัญจรไปมาสะดวก
เชื่อมต่อราชบุร-ี จอมบึง
ปลอดภัย
(ผ่านบ้านส.อบต.จินตนารัตน์) หมู่ที่
1 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

61 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านหนองกงถึงบริเวณ
บ้านนางแอ๊ด ทองเอี๋ย หมู่ที่ 4
ตาบลปากช่อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,100.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

2,206,000

2,206,000

2,206,000

2,206,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
๑ เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 987.00 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อย
กว่า 3,948.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,695,000

1,695,000

1,695,000

1,695,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 71

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

62 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านหนองแกถึงบริเวณ
บ้านนางแอ๊ด ทองเอี๋ย หมู่ที่4
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,630.00 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อย
กว่า 9,780.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

4,201,000

4,201,000

4,201,000

4,201,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหน้าวัดเขาบุญช่วยถึงหน้า
อนามัยบ้านเขาผึ้งหมู่ที่ 7 ตาบล
ปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 948.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 5,688.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนดและ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

2,890,000

2,890,000

2,890,000

2,890,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 72

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

64 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยข้างบ้านป้าสมนึก หมู่ที่ 7
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทาง 400.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 1,227.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

604,000

604,000

604,000

604,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

65 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยข้างบ้านนายอาพัน คล้อย
สวาท ถึงบ้านนางสมิง พลไพโรจน์
หมู่ที่ 7 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 725.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,900.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนดและ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

1,473,000

1,473,000

1,473,000

1,473,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 73

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
66 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายบ้านนายสวัสดิ์ กรับสารี ถึง
บ้านนายรัศมี พรโสม หมู่ที่ 8
ตาบลปากช่อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,214.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 4,856.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร และวางท่อระบายน้า
คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60×1.00 เมตร
จานวน 1 แถว แถวละ 6 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,170,000

2,170,000

2,170,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2,170,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 74

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

67 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านนายมงคล มงคลธนทรัพย์
ถึงบ้านนายก้องเดช แก่อก
หมู่ที่ 8 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 270.00 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อย
กว่า 1,080.00 ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้าคสล.มอก.ชั้น 3 Ø
0.60×1.00 เมตร จานวน 1 แถว
แถวละ 6 ท่อนรายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายน้อย พลูเต็ม ถึง
สะพานข้ามลาห้วย หมู่ที่ 8 ตาบล
ปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 460.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,840.00
ตารางเมตร และวางท่อระบายน้า
คสล.มอก.ชั้น3Ø 0.60×1.00 เมตร
จานวน 1 แถว แถวละ 6 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

764,000

764,000

764,000

764,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 75

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

69 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายสมชาติ เกตุแก้ว
ถึงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 296.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,184.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

70 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ 8
เชื่อมหมู่ที่ 6 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
สัญจรไปมาสะดวก แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
1,450.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05
เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
8,700.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

4,695,000

4,695,000

4,695,000

4,695,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 76

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
71 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายพยุง บุญเลิศ หมู่ที่ 8
เขตติดต่อบ้านหนองตาอ้น
หมู่ที่ 16 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
สัญจรไปมาสะดวก ติกคอนกรีต
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,078.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,468.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

72 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชน
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สัญจรไปมาสะดวก
ถนนสายบ้านนายประชุม แสงโสม
ปลอดภัย
หมู่ 8 เชื่อมหมู่ 15 ตาบลปากช่อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,528.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 9,168.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

-

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

4,385,000

4,385,000

4,385,000

4,385,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 77

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

73 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายศาลเจ้าหมู่ที่ 10
เชื่อมหมู่ที่ 11 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 770.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

2,347,000

2,347,000

2,347,000

2,347,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

74 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 3/1 บ้านหนองตาเนิด
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชน ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,000 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 78

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

75 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง4.00เมตร
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 ตาบลปากช่อง
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,500.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05
เมตร และวางท่อระบายน้า
คสล.มอก. ชั้น 3 Ø 0.80×1.00เมตร
จานวน 1 แถว แถวละ 7 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

3,065,000

3,065,000

3,065,000

3,065,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหอถัง
ประปา ถึงบ้านผู้กากับสราวุธ
หมู่ที่ 12 ตาบลปากช่อง

-

1,086,000

1,086,000

1,086,000

1,086,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
สัญจรไปมาสะดวก 320.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05
ปลอดภัย
เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
1920.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบาย
น้า คสล.มอก. ชั้น 3 Ø 0.60x1.00
เมตร จานวน 1 แถว แถวละ 6 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 79

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

77 ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนแอส
เพื่อให้ประชาชน ขยายถนน 4.00 เมตร ยาว 454 เมตร
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 ต.ปากช่อง สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
ปลอดภัย
น้อยกว่า 1816.00 ตารางเมตร

-

635,000

635,000

635,000

635,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายสุข อินทร์ให้ฤกษ์
หมู่ที่13 ตาบลปากช่อง อาเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
ปลอดภัย
เมตร ระยะทาง 423.00 เมตร ผิว
จราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจรไม่
น้อยกว่า 1,480.50 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

672,000

672,000

672,000

672,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

79 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาย
สะอาด อินทร์ให้ฤกษ์ หมู่ที่13
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
ปลอดภัย
เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

453,000

453,000

453,000

453,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 80

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

80 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายประพันธ์ มีตาด
เชื่อมฝายน้าล้น หมู่ที่ 15
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
สัญจรไปมาสะดวก 220.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05
ปลอดภัย
เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 880.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

405,000

405,000

405,000

405,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

81 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายลั่น วรเลข เชื่อมบ้าน
นายอุทัย วงศ์สุวรรณ
หมู่ที่ 15 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
สัญจรไปมาสะดวก 492.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05
ปลอดภัย
เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
1,968.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

1,110,000

1,110,000

1,110,000

1,110,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 81

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสน บัวเบา
หมู่ที่ 14 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 87.00 เมตร
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้าง0.50เมตร
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 384.00
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

219,000

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้าน นายเวก แก้วมุกดา
เชื่อมบ้าน นายโอฬาร บุญเกตุ
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
452.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,808.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าค
สล.มอก.ชั้น 3Ø 0.60 x 1.00 เมตร
จานวน 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

1,162,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

219,000

-

219,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

219,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

-

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 82

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยบ้าน นายไพรฑูล อุ่นทา
หมู่ที่ 4 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
132.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
เมตร ไหล่ทางข้าง 0.50 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 528.00ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่องกาหนด

-

313,000

313,000

313,000

313,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายโยธิน ทองอ่อน
หมู่ที่ 5 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
130.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
390.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

255,600

255,600

255,600

255,600 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ตาบลปากช่อง
ปลอดภัย
ระยะทาง 2,000 เมตร
พื้นที่เทคอนกรีต 12,000 ตร.ม.

-

3,720,000

3,720,000

3,720,000

3,720,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านเกาะขี้หนอน
หมู่ที่ 6 ตาบลปากช่อง

-

800,000

800,000

800,000

800,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300
ปลอดภัย
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 83

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้าน นางสาคร ศรีม่วงอ่อน
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 300 เมตร พร้อมวางท่อ
สัญจรไปมาสะดวก ระบายน้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปลอดภัย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 75 เมตร

-

186,000

186,000

186,000

186,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชอยบ้าน นายสุพจน์ เชื่อมถนน
คลองชลประทาน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 20 เมตร

-

49,600

49,600

49,600

49,600 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านนายศรีรัตน์ เข็มพับ
ถึงบ้านนพดล เพชรแสงนิล
หมู่ที่ 6 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
178.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
เมตร ไหล่ทางข้าง 0.50 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 534.00ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่องกาหนด

-

312,000

312,000

312,000

312,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายพาน สอนแหวน
หมู่ที่ 14 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 190.00 เมตร
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้าง 0.50 เมตร
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 665.00
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

395,000

395,000

395,000

395,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 84

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

300,000

92 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.
สายบ้าน นางแถม เนียมเตียง
เชื่อมบ้านนางประพันธ์ พันธ์มาลา
หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตกว้าง 6
สัญจรไปมาสะดวก เมตร ยาว 300 เมตร
ปลอดภัย

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางฝ้าย ใยเผือก
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 250 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ปลอดภัย
อบต.กาหนด)

550,000

-

-

-

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสมิง พลไพโรจน์
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 200 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ปลอดภัย
อบต.กาหนด)

449,000

-

-

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลุงใบ เชื่อมฝายน้าล้น
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ยาว 282.00 เมตร
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,128.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่อง กาหนด พร้อม
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

696,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ถนนได้รับ ประชาชนสัญจรไป
การปรับปรุง มาสะดวก ปลอดภัย
ซ่อมแซม

กองช่าง

-

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
1 เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
1 เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตาบล
ปากช่อง
ช่วงที่ 1 กม.0+000ถึง กม.
0+361
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
361 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.0+361 ถึง กม.
0+722
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
361 เมตร

เพื่อให้ประชาชน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่
สัญจรไปมาสะดวก 1
ปลอดภัย
ระยะกม.0+000 ถึงกม.0+361
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
361.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง
ที่ 2
ระยะ กม. 0+361 ถึง กม.0+722
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
361.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายอาพัน บุญญฤทธิ์
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 180 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ปลอดภัย
อบต.ปากช่อง กาหนด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
901,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

-

-

-

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
1 เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

901,000

400,000

-
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างศาลา หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว ๘๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ปลอดภัย
อบต.ปากช่อง กาหนด)

250,000

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสนาน วิเศษรจนา
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ บ้านนางอาไพ
คุ้มเกิด

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว ๑๘๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ปลอดภัย
อบต.ปากช่อง กาหนด)

400,000

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านผู้ใหญ่ทองสุข อุ่นเรือน
หมู่ที่ 3 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
425.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,275.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

802,000

802,000

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายปัด - บ้านนางสาลี
หมู่ที่ 4 ตาบลปากช่อง อาเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
140.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
420.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด

-

245,000

245,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

-

-

-

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
๑ เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
๑ เส้น มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

802,000

802,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

245,000

245,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทางแยกหมู่ 9 ถึงบ้านนางกอบ
พันธ์ไทย (จากของเก่าที่ชารุด)
บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๕

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
สัญจรไปมาสะดวก 422 ม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม.
ปลอดภัย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.ม.

-

724,000

724,000

724,000

724,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 ทางเข้าบ้าน ส.อบตวัง
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 135.00 เมตร
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้าง 0.50 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่องกาหนด

-

320,000

320,000

320,000

320,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.10 ซอย 4/1 บ้านหนองกะทิ

เพื่อให้ประชาชน ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,400 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร
ปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 5,6000 ตร.ม.

-

3,380,000

3,380,000

3,380,000

3,380,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.10 ซอย 4/2 บ้านบนเนิน

เพื่อให้ประชาชน ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 700 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
ปลอดภัย
น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.

-

1,694,000

1,694,000

1,694,000

1,694,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 88

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางโค้งบ้านแปดหลัง หมู่ที่ 11
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
สัญจรไปมาสะดวก 85.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
ปลอดภัย
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 425.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่องกาหนด

-

257,000

257,000

257,000

257,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตรงบ้านครูเสวก สุขเกษม
หมู่ที่ 13 ตาบลปากช่อง อาเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 152.00 เมตร คอนกรีตหนา
0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 608.00ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

362,000

362,000

362,000

362,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเรไร ดวงจันทร์
เชื่อมบ้านนายอุทัย ช้างเพชร
หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
สัญจรไปมาสะดวก 103.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
ปลอดภัย
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
309.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด

-

181,000

181,000

181,000

181,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

109 ก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้าน
เขาประทับช้าง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่
3 บ้านนาสมอ (ผ่านข้างบ้านเถ้า
แก่โอ)

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร
ปลอดภัย

-

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

110 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
สายบ้านปากช่องถึงสะพานนา
สมอหมู่ที่ 2 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,395.00 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,975.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล. มอก.ชั้น3Ø 0.60×1.00 เมตร
จานวน 12 จุดและØ 1.00×1.00
เมตร จานวน 2 จุด ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนดและ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้านดงตาลเชื่อมหนองโดน
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,290 เมตร

-

2,476,800

2,476,800

2,476,800

2,476,800 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายห้วยหลุม เชื่อมบ้าน
นายหัน ทองชมภูนุช หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,350 เมตร

-

2,592,000

2,592,000

2,592,000

2,592,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 90

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

113 ก่อสร้างถนนยกระดับ
ซอยบ้านนายสุด พันธุ์เพชร
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

600,000

600,000

600,000

600,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

114 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายวัดสูงเนิน - วัดถ้าสิงโตทอง
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 3,000 เมตร

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

115 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้านนายแห้ว ทับชม หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,000 เมตร

-

1,920,000

1,920,000

1,920,000

1,920,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้าน
เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
หนองมะเขือเชื่อมบ้านเนินสมบูรณ์ สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
หมู่ที่ 5
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,500 เมตร

-

2,880,000

2,880,000

2,880,000

2,880,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนนยกระดับผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปากดง
สายเลียบคลองน้าทิ้งเชื่อมหมู่ที่ 3
และหมู่ที่ 2 ตาบลปากช่อง

-

5,760,000

5,760,000

5,760,000

5,760,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 3,000 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 91

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

118 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
ถนนซอยบ้านนายทองสุข แสงโสม
เชื่อมต่อบ้านเกาะตาสาด หมู่ที่ 6
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 2,540.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 15,240.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.มอก.ชั้น3 Ø 0.60×1.00 เมตร
จานวน 10 แถว แถวละ 8 ท่อน
รวม 80 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

1,804,000

1,804,000

1,804,000

1,804,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

119 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้านนายสมบัติ เทพสวัสดิ์
เชื่อมห้วยยายย้อย หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 2,000 เมตร

-

5,760,000

5,760,000

5,760,000

5,760,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 92

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
120 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
เพื่อให้ประชาชน
ถนนบ้านนายสมบัติ เทพสวัสดิ์
สัญจรไปมาสะดวก
เชื่อมไร่เสี่ยส่งซอยหนูเนียม หมู่ที่ 6
ปลอดภัย
ตาบลปากช่อง

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,050.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,300.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.มอก.ชั้น3 Ø0.60×1.00 เมตร
จานวน 3 แถว แถวละ 8 ท่อน
รวม 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนดและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

732,000

732,000

732,000

732,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
ยกระดับ มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

121 ก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย 1
บ้านนายเบี่ยง ไชคาภา หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 800 เมตร

-

2,304,000

2,304,000

2,304,000

2,304,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

122 ก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย 2 ไร่
นายบุญส่ง เชื่อมอาเภอโพธาราม
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 800 เมตร

-

2,304,000

2,304,000

2,304,000

2,304,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

123 ก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้าน
เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
ดอนมะขามเทศ - ห้วยฝาง หมู่ทึ่ 9 สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 2,500 เมตร

-

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 93

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

124 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายวัดเขารังเสือ หมู่ที่ 11
เชื่อมบ้านหนองชะนาง

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 500 เมตร

-

960,000

125 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้านนายสันติชัย ท้าวญาติ
เชื่อมบ้านหนองตาเนิด หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 500 เมตร

-

300,000

126 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายหอถังประปา
เชื่อมป่าชุมชน หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,490 เมตร

-

2,860,800

127 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้าน น.ส.อาภาวัลย์ อุ่นเรือน
หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรัง
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 424.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,120.00
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่อง กาหนด พร้อม
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

206,000

128 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้านนางเอื้อน ใจจิตร
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 600 เมตร

-

1,152,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

960,000

960,000

-

-

2,860,800

2,860,800

-

-

1,152,000

1,152,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

960,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย
-

กองช่าง

ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

2,860,800 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

1,152,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 94

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

129 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
สายบ้านนายจารัส ปานเรือง
ถึงบ้านนายเสี้ยว โอนอ่อน
หมู่ที่ 12 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 290.00 เมตร
ปลอดภัย
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,160.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

127,000

127,000

127,000

127,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

130 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้านเนินสมบูรณ์เชื่อม
บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชน ถนนยกระดับ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 1,000 เมตร

-

1,920,000

1,920,000

1,920,000

1,920,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

131 ก่อสร้างถนนผิวจราจรยกระดับ
บริเวณถนนเลียบเขาบ้านหนองตา
อ้น หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 2,440.00 เมตร
ปลอดภัย
ผิวจราจรหนา 0.25 เมตร

-

2,475,000

2,475,000

2,475,000

2,475,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 19,520 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.มอก.
ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลางกลม 0.60*
1.00 เมตร จานวน 5 แถว
แถวละ 10 ท่อน รวม 50 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด และจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 95

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

132 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบ้าน
หนองไม้แก่นเชื่อมบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 13

เพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
จราจร ไม่ให้เกิด ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3,516 ม.
อุบัติเหตุ
หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น
หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 13

-

2,100,000

2,100,000

2,100,000

133 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาย
นีรนาถ เนียมเตียง เชื่อมต่อบ้าน
นายวัลลพ เชื้อสมุทร หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 345 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม. พื้นที่ 1,035 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

-

200,000

200,000

134 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชน ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
1,000 เมตร

-

540,000

135 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด เพื่อให้ประชาชน ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น
แน่น สายวัดหนองไผ่ หมู่ที่ 8
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง
เชื่อมหมู่ที่ 15
ปลอดภัย
1,500 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า

-

136 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด แน่น สายบ้านนางทอง หนูอินทร์
หมู่ที่ 8 เขตติดต่อตาบลธรรมเสน
อาเภอโพธาราม

เพื่อให้ประชาชน ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด สัญจรไปมาสะดวก แน่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
1,000 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า

137 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด เพื่อให้ประชาชน ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น
แน่น สายบ้าน นายสมชาติ เกตุ
สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
แก้ว - หนองตาเสี้ยน หมู่ที่ 8
ปลอดภัย
1,500 เมตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)
2,100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนลูกรัง

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

200,000

200,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

540,000

540,000

540,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

1,215,000

1,215,000

1,215,000

1,215,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

810,000

810,000

810,000

810,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

810,000

810,000

810,000

810,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 96

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

138 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
เชื่อมต่อ ม.9,12

เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด
สัญจรไปมาสะดวก แน่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 615 เมตร
พื้นที่ 2,460 ตารางเมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาหนด)

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

139 ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเส้น
หมู่ 3 - หมู่ 5
ผ่านป่าสาธารณะประโยชน์

เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด
สัญจรไปมาสะดวก แน่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
1,325 เมตร(รายละเอียดตามแบบ
อบต.กาหนด)

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

140 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาย
ประเสริฐ คาแพง
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.
ปลอดภัย
พื้นที่ 2,400 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)

-

250,000

250,000

250,000

250,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

141 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านนายสายันต์ ปิ่นเกตุ
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 570 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม. พื้นที่ 2,400 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
กาหนด)

-

270,000

270,000

270,000

270,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

142 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายถนนเขา
ปากกว้างสุดเขตปากช่อง เชื่อมต่อ
ตาบลธรรมเสน หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 950 ม.
ปลอดภัย
หนา 0.15 ม. พื้นที่ 5,700 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
กาหนด)

-

700,000

700,000

700,000

700,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 97

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
143 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ ซอย
บริเวณบ้าน น.ส.จรุณ สตานาม
ถึงบ้านนางแก้ว ผาสุก หมู่ที่ 12
ตาบลปากช่อง

เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรในการ
ลาเลียงพืชผล
การเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 428.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,712.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
กาหนด และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

386,000

386,000

386,000

386,000

ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
ยกระดับ มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

144 ก่อสร้างถนนสายสระใหญ่ ถึง
คลองชลประทาน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 850 ม.
ปลอดภัย
ผิวจราจรหนา 0.15 ม.
พื้นที่ 2,550 ม. (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่อง กาหนด)

-

400,000

400,000

400,000

400,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

145 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเข้าวัด
หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 230 ม.
ปลอดภัย
พื้นที่ 690 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบาย
น้า ขนาด Ø 0.80*1. ม.
จานวน 5 ท่อน 1 จุด

-

200,000

200,000

200,000

200,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

146 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น สายบ้านนางบุญญา เย็น
นอก เชื่อมต่อบ้านนายอรุณ หนู
อินทร์ หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 663 ม.
ปลอดภัย
ผิวหนา 0.20 ม.พื้นที่ 1,989 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
กาหนด)

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 98

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
147 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น สายบ้านนายประสาน ถึง
สานักสงฆ์ถ้ามุจรินทร์ หมู่ที่ 16

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 510 ม.
ปลอดภัย
ผิวจราจรหนา 0.15 ม.
พื้นที่ 1,530 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)

-

300,000

300,000

300,000

300,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

148 ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด
เพื่อให้ประชาชน ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร
สายบ้านห้วยฝาง -บ้านดอนมะขาม สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร (รายละเอียด
เทศ หมู่ที่ 9
ปลอดภัย
ตามแบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)

-

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

149 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายหนอง เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวจราจรกว้าง
ไม้แก่น สานักพุทรา (ไร่ตาเงิน)
สัญจรไปมาสะดวก 5.00 เมตร ระยะทาง 395.00 เมตร
หมู่ที่ 1 ตาบลปากช่อง อาเภอ
ปลอดภัย
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,975.00
จอมบึง จังหวัดราชบุรี
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ชุด

-

241,900

241,900

241,900

241,900

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

150 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายท้าย
เพื่อให้ประชาชน
ไร่นายสหัส อุ่นเรือน-บ้านหนอง
สัญจรไปมาสะดวก
อีกาหมู่ที่ 3 ตาบลปากช่อง อาเภอ
ปลอดภัย
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

-

298,800

298,800

298,800

298,800

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 595.00 เมตร พื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลปาก
ช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
151 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นถนน
ทางหลวงชนบท ถึงบ้านนายอาคม
กิจเต่ง หมู่ที่ 8 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว
สัญจรไปมาสะดวก จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ปลอดภัย
565.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20
เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
3,390.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคสล.มอก.ชั้น 3 Ø
0.60x1.00 เมตร จานวน 3 แถว
แถวละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
152 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
เส้นทางหลวงชนบท4029 สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
บ้านนางสาวพรรณี นิ่มนวล
ปลอดภัย
585.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20
หมู่ที่ 8
เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
2,340.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø
0.60x1.00 เมตร จานวน 6 ท่อน 1
จุด รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนดและ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

260,000

260,000

260,000

260,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

268,000

268,000

268,000

268,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 100

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

153 ลงลูกรังเสริมผิวจราจร ม.10
ซอย 7 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร
ปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.

-

780,000

780,000

780,000

780,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

154 ซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง
ทุกสาย หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุง ซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ชารุด
สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 450 เมตร
ปลอดภัย

-

780,000

279,000

279,000

279,000

ไหล่ทาง
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

65,720

65,720

65,720

65,720

ไหล่ทาง
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

155 ซ่อมแซมไหล่ทางถนนบริเวณบ้าน
เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50
นายเป้า บุญเงิน ถึงบ้านนายอนันต์ สัญจรไปมาสะดวก เมตร ระยะทาง 106 เมตร
เวชเพิ่ม หมู่ที่ 9
ปลอดภัย
156 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สัญจรไปมาสะดวก ลาดยางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-16
ปลอดภัย

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

157 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายใน
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
สัญจรไปมาสะดวก คอนกรีตภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-16
ปลอดภัย

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

158 ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเขต
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง
สัญจรไปมาสะดวก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-16
ปลอดภัย

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

159 ก่อสร้างถนนสายบ้านหนองอีกา
เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 370 ม.
ปลอดภัย
ผิวจราจรหนา 0.15 ม.
พื้นที่ประมาณ 1,110 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)

400,000

400,000

400,000

400,000 ถนนหินคลุก ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

ถนนลูกรัง
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

160 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย
แยกศาลเจ้า หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน เรียงหินใหญ่หน้าท่อกันน้าเซาะ พร้อม
สัญจรไปมาสะดวก ดาด คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ระ
ปลอดภัย
ยทาง 10 เมตร

-

60,000

60,000

60,000

60,000

ถนนได้รับ ประชาชนสัญจรไป
การปรับปรุง มาสะดวก ปลอดภัย
ซ่อมแซม

กองช่าง

161 ซ่อมแซมถนนสายสานักพุทธา
หมู่ที่ 1 ทั้งสาย

เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 3,442 ม.
ปลอดภัย
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,210 ตร.ม.

-

251,800

251,800

251,800

251,800

ถนนได้รับ ประชาชนสัญจรไป
การปรับปรุง มาสะดวก ปลอดภัย
ซ่อมแซม

กองช่าง

162 ปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน 3 สาย
หมู่ที่ 2 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน 3 สาย ม.2
สัญจรไปมาสะดวก ซ่อมผิวจราจร 0.03 เมตร พื้นที่ไม่
ปลอดภัย
น้อยกว่า 635.00ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

209,500

209,500

209,500

209,500

ถนนได้รับ ประชาชนสัญจรไป
การปรับปรุง มาสะดวก ปลอดภัย
ซ่อมแซม

กองช่าง

163 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางพรรณ แก้วดวง-บ้าน
นายสนิท เฮงชัยโย หมู่ที่ 3
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
สัญจรไปมาสะดวก ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
ปลอดภัย
เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่องกาหนดและจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

600,000

600,000

600,000

600,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
164 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายเต็ก แซ่ลิ้ม หมู่ที่13
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมาสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
ระยะทาง 202.00 เมตร คอนกรีตหนา
0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 606.00 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลปาก
ช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

165 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผังเมืองรวมจังหวัด

เพื่อให้ประชาชนมี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผัง
ความรู้เกี่ยวกับผัง เมืองรวมจังหวัด
เมืองรวมจังหวัด

20,000

166 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมอาคาร

เพื่อให้ความรู้ด้าน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ประชาชน กฎหมายควบคุมอาคาร ที่สอดคล้องกับ
และเพื่อให้ประชาชน กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมจังหวัด
ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

30,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
463,600

463,600

463,600

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

463,600 ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

20,000 ร้อยละของ

ประชาชนได้รับรู้

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนมี และเข้าใจผังเมือง
ความรู้
รวมจังหวัด
เกี่ยวกับระบบ
ผังเมืองจังหวัด
เพิ่มขึ้น

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ควบคุมอาคาร
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารและ
สามารถปฏิบัติตามได้

กองช่าง
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ขุดลอกล้าห้วยน้าโจน หมู่ที่ 1

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

2 ขุดลอกล้าห้วยน้าโจนต่อจากเดิม เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
หมู่ที่ 1 ต้าบลปากช่อง อ้าเภอ
เพื่อการเกษตรในฤดู
จอมบึง จังหวัดราชบุรี
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

แผนงานการเกษตร

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 9 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึกจากสภาพเดิมโดย
เฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมแต่งคันดิน
ปริมาณดินขุด 4,800 ลบ.ม.
พร้อมฝายกันน้า
ขุดลอกล้าห้วยน้าโจน ต่อจากเดิม
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 208.00 เมตร
ขุดลึกจากสภาพเดิม 1.00 เมตร
พืนที่ปริมาณ 832.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมถากถางต้นไม้ข้างล้ารางระบายน้า

150,000

-

-

35,000

-

-

35,000

35,000

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

35,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ขุดลอกสระน้าสาธารณะ
หมู่ที่ 1 ต้าบลปากช่อง
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน้าสาธารณะ ขนาดกว้าง
24.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร
ขุดลึกจากสภาพเดิม 3.00 เมตร
พืนที่ปริมาณ 1,323.00 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด
และจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-

49,000

49,000

49,000

49,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

4 ขุดลอกคลองส่งน้าทิงและคลอง
น้าทิง หมู่ที่ 2

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 9 เมตร
ยาว 1,022 เมตรลึกจากสภาพเดิม
โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมแต่งคัน
ดิน ปริมาณดินขุด 13,797 ลบ.ม.

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

5 ขุดลอกคลองน้าทิง หมู่ที่ 3

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกคลองน้าทิง กว้าง 2 เมตร
เพื่อการเกษตรในฤดู ยาว 4,000 เมตร
แล้งและเพื่อแก้ไข ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

500,000

500,000

500,000

500,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

6 ขุดลอกล้าห้วยเดิมสระตาล้า
ปิ่นเกตุ หมู่ที่ 3

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกล้าห้วยสาธารณะบริเวณ
เพื่อการเกษตรในฤดู หมู่ที่ 3
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

700,000

700,000

700,000

700,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

แผนงานการเกษตร
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

8 ขุดลอกสระน้า
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกสระน้าขนาดพืนที่
สาธารณประโยชน์หนองตาเรียน เพื่อการเกษตรในฤดู ประมาณ 1 ไร่
หมู่ที่ 4
แล้งและเพื่อแก้ไข ลึกจากสภาพเดิม 1.00 เมตร
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

200,000

200,000

200,000

200,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

9 ขุดลอกคลองดินภายในหมู่บ้าน
หนองปากดง 5 เส้น หมู่ที่ 5

ขุดลอกคลองดินกว้าง 5 เมตร ยาว
3,000 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.50
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
ปากช่องก้าหนด)

80,000

แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

ขุดลอกล้าห้วยสาธารณะขนาดกว้าง
8.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร พืนที่
8,400 ตร.ม พร้อมฝายน้าล้น
ขนาดกว้าง 10-12 เมตร
จ้านวน 3 จุด (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องก้าหนด)

-

1,500,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

7 ขุดลอกล้าห้วย
ข้างบ้านนายสุรดิษฐ์ แก้วพิจิตร
หมู่ที่ 4

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกคลองในล้าห้วยสาธารณะ
เพื่อการเกษตรในฤดู ขนาดกว้าง 6 - 12 เมตร
แล้งและเพื่อแก้ไข ยาว 3,500 เมตร
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

10 ขุดลอกล้าห้วยผ.ญ.สมนึก ศิริเอก เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
ผ่านข้างโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
เพื่อการเกษตรในฤดู
พร้อมฝายน้าล้น
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

แผนงานการเกษตร

-

1,500,000

-

-

1,500,000

1,500,000

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 106

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ขุดลอกสระน้าวัดเขาปิ่นทอง
หมู่ที่ 6

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน้าวัดเขาปิ่นทอง
ขนาด 4 ไร่ลึก 2.00 เมตร พืนที่
12,800 ลบ.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

12 ขุดสระน้าเนือที่นายโกมินทร์
หนูพรหม หมู่ที่ 6

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดสระน้าเพื่อการเกษตร
ขนาดพืนที่ 25 ไร่ลึก 2.50 เมตร
พืนที่ 10,000 ลบ.ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

13 ขุดลอกล้าห้วยเกาะขีเหล็ก ห้วยตาใจชนเขต หมู่ 8 พร้อม
กันฝาย

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 9 เมตร
เพื่อการเกษตรในฤดู ยาว 200 เมตร ลึกจากสภาพเดิมโดย
แล้งและเพื่อแก้ไข เฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมก่อสร้างฝาย
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

250,000

250,000

250,000

250,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 107

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14 ขุดลอกล้าห้วยและก่อสร้างฝาย เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
น้าล้น หมู่ที่ 6 ต้าบลปากช่อง
เพื่อการเกษตรในฤดู
ขุดลอกล้าห้วยจากบ้านนายทอง
แล้งและเพื่อแก้ไข
หล่อ ข้าเมือง พร้อมก่อสร้าง
ปัญหาสาธารณภัย
ฝายน้าล้นหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 8
ฉุกเฉิน

ขุดลอกล้าห้วยจากบ้านนายทองหล่อ
ข้าเมือง เชื่อมฟาร์มหนูเนียมชนเขต
หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 6.00-10.00
เมตร ระยะความยาว 2,258.00
เมตร ขุดลึกจากสภาพเดิม 1.00
เมตร หรือพืนที่ขุดลึกประมาณ
13,548.00 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้าง
ฝายน้าล้น คสล. ขนาดกว้าง 23.35
ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
จ้านวน 2 ตัว รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง
ก้าหนดและจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

1,153,000

1,153,000

1,153,000

1,153,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

15 ขุดลอกสระน้า พร้อมฝังท่อ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน้ากว้าง 33 เมตร ยาว
43 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร
พร้อมฝังท่อ ขนาด Ø 0.60*1.00
ม. จ้านวน 70 ท่อน (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

-

400,000

400,000

400,000

400,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

16 ขุดลอกรางระบายน้า คสล.
บริเวณห้วยฝาง -บ้านห้วยยาง
หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดลอกรางระบายน้า คสล. รูปตัววี
ขนาดกว้าง1.50 เมตร ลึก 0.50
เมตร ระยะทาง 2,500เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้า จ้านวน 33 จุด

-

100,000

100,000

100,000

100,000 รางระบายน้า
ระบายน้าได้ดี

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 108

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 ขุดลอกสระน้าบ้านนางฉลวย
ดวงชื่น หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน้าสาธารณะ ขนาดพืนที่
กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก
1.50 เมตรพืนที่ 1,800 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

100,000

100,000

100,000

100,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

18 ขุดลอกล้าห้วยจากบ้านนายละ
มูล รอดเคราะห์ถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกล้าห้วย ระยะทาง 500 เมตร
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

500,000

500,000

500,000

500,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

19 ขุดลอกคลองเส้นฟาร์มซีพี คลองห้วยยาง หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว
เพื่อการเกษตรในฤดู 1,570 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แล้งและเพื่อแก้ไข อบต.ก้าหนด)
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

800,000

800,000

800,000

800,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

20 ขุดลอกสระน้า 5 ไร่
เพื่อกักเก็บน้า หมู่ที่ 10

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดสระน้าขนาดพืนที่ 5 ไร่
เพื่อการเกษตรในฤดู (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
แล้งและเพื่อแก้ไข ก้าหนด)
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

750,000

750,000

750,000

750,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 109

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ขุดลอกล้าห้วย ขนาดกว้าง 8-10
เมตร ยาว 1,500 เมตร พืนที่
ประมาณ 12,000 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500
เมตร ผิวหนา 0.15 ม. พืนที่ 900
ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.
ปากช่องก้าหนด)

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

22 ขุดลอกสระน้า 3 แห่ง หมู่ที่ 11 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดสระหน้าวัดเขารังเสือ ขนาด 2 ไร่
ลึก 1.5 ม.บริเวณหน้าบ้านนาย
สุวรรณ 1 ไร่ ลึก 1.5 ม.บริเวณหมู่
11 เชื่อม หมู่ 10 จ้านวน 5 ไร่ลึก
1.5 ม. พืนที่ 12,000 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

23 ขุดลอกล้าห้วยบริเวณหน้าวัดเขา เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
รังเสือถึงถ้าสิงโตทอง หมู่ที่ 10
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

ขุดลอกล้าห้วยบริเวณหน้าเขารังเสือ
ถึงถ้าสิงโตทอง ขนาด 8-10 เมตร
ยาว 1,900 เมตร พืนที่ 15,200
ตร.ม. ลึก 1.5 เมตร

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

21 ขุดลอกล้าห้วยพร้อมก่อสร้าง
ถนนเลียบล้าห้วย หมู่ที่ 10

แผนงานการเกษตร

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 110

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 ขุดลอกล้าห้วยปากช่อง หมู่ที่ 13 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 9 เมตร
เพื่อการเกษตรในฤดู ยาว 500 เมตร ลึกจากสภาพเดิมโดย
แล้งและเพื่อแก้ไข เฉลี่ย 3.50 พร้อมแต่งคัน
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

60,000

60,000

60,000

60,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

25 ขุดลอกอ่างเก็บน้าตาสู หมู่ที่ 16 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

-

1,487,000

1,487,000

1,487,000

1,487,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

300,000

300,000

300,000

แผนงานการเกษตร

ช่วงที่ 1 ขุดลอกอ่างเก็บน้าขนาด
กว้าง 9.00 - 138 เมตร ยาว
221.00 เมตร ขุดลอกลึกจากสภาพ
เดิม 2.00 เมตร หรือพืนที่ขุดลึก
ประมาณ 31,643.00 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด และ
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงที่ 2 ขุดลอกอ่างเก็บน้าขนาด
กว้าง 15.00-60.00 เมตร ยาว
85.00 เมตร ขุดลอกลึกจากสภาพ
เดิม 2.00 เมตร หรือพืนที่ขุดลึก
ประมาณ 6,642.00 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด และ
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

300,000
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,000,000

2,000,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพืนที่

กองช่าง

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้
ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

-

600,000

600,000

600,000

600,000

ฝายน้าล้น

ประชาชนมีน้าใช้
ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณล้าห้วย หมู่
4 ขนาดกว้าง 10-12 เมตร จ้านวน
10 จุด ในระยะล้าห้วยยาว 4,800
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
ปากช่องก้าหนด)

-

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

ฝายน้าล้น

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาการกัก ก่อสร้างฝายน้าล้น หลังวัดหนองไผ่
เก็บน้า
ขนาดกว้าง 10-12 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

400,000

400,000

400,000

400,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

27 ก่อสร้างล้าห้วยเป็นคอนกรีต
พร้อมท้าฝายเปิด - ปิดบริเวณ
สะพานบ้านนายเอี่ยม โอนอ่อน
หมู่ที่ 12

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกปรับปรุงล้าห้วยโดยดาด
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
1,400 เมตรพืนที่ 5,600 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

28 ก่อสร้างฝายน้าล้นคลองล้าห้วย
เดิม เขตหมู่ 3 - คลอง
ชลประทาน

เพื่อแก้ไขน้าเพื่อ ก่อสร้างฝายน้าล้นล้าห้วยหมู่ที่ 3 ถึง
การเกษตรไม่เพียงพอ คลองชลประทาน ขนาดกว้าง
10-12 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องก้าหนด)

แผนงานการเกษตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2,000,000

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกล้าห้วยภายในต้าบลปากช่อง
เพื่อการเกษตรในฤดู ระยะทาง 5,000 เมตร
แล้งและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
ฉุกเฉิน

30 ก่อสร้างฝายน้าล้น
หลังวัดหนองไผ่ หมู่ที่ 8

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,000,000

26 ขุดลอกล้าห้วยภายในต้าบล
ปากช่อง

29 ก่อสร้างฝายน้าล้นเริ่มจากเขต
ติดต่อหมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนอง
ตาโต หมู่ที่ 4

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อแก้ไขการขาด
แคลนระบบน้าเพื่อ
การเกษตร

2,000,000
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 ก่อสร้างฝายน้าล้น จ้านวน 2 จุด เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ก่อสร้างฝายน้าล้น ขนาดกว้าง
หมู่ที่ 10
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 10-12 เมตร จ้านวน 2 จุด
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

800,000

800,000

800,000

800,000

ฝายน้าล้น

ประชาชนมีน้าใช้
ในการท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

32 ปรับปรุงฝายน้าล้น พร้อมวางท่อ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ปรับปรุงฝายน้าล้นพร้อมวางท่อ
ระบาย คสล.บ้านนางเอียด อุ่น เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ระบายน้า คสล.มอก. ชัน 3 ขนาด Ø
เรือน หมู่ที่ 14
0.80 * 100 เมตรจ้านวน 10 ท่อน
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปาก
ช่องก้าหนด)

-

150,000

150,000

150,000

150,000

ฝายน้าล้น

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

33 ก่อสร้างฝายน้าล้น หมู่ที่ 15

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ก่อสร้างฝายน้าล้น ขนาดกว้าง
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 10-12 เมตร จ้านวน 10 จุด
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ฝายน้าล้น

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

34 ก่อสร้างฝายน้าล้น หมู่ที่ 16

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้า ก่อสร้างฝายน้าล้น
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ขนาดยาว 10-12 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

400,000

400,000

400,000

400,000

ฝายน้าล้น

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

35 แก้ไขท่อระบายน้า 4 จุด หมู่ที่ 5 เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า ปรับปรุงท่อระบายน้า คสล. มอก ชัน
ใช้เพื่อการเกษตร 3 ขนาด Ø 0.80*1.00 ม. จ้านวน
4 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

40,000

40,000

40,000

40,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้า
ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึน

กองช่าง

แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 113

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
36 ก่อสร้างรางระบายน้าตัววี ใน
ซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

500,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

300,000

300,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

300,000

300,000

300,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

250,000

250,000

250,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

1,570,000

1,570,000

1,570,000

37 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมติดตังเครื่องสูบน้า หมู่ที่ 3
ใช้เพื่อการเกษตร พร้อมเครือ่ งสูบน้าระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3
(รายละเอียดตามแบบ
อบต.ปากช่องก้าหนด)

-

500,000

500,000

500,000

38 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตังหอ
ถังประปา หมู่ที่ 4

-

300,000

300,000

39 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้า
หมู่ที่ 7
ใช้เพื่อการเกษตร ระบบไฟฟ้าจ้านวน 1 ชุด

-

300,000

40 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า เจาะบ่อบาดาล ขนาด
หมู่ที่ 10
ใช้เพื่อการเกษตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว ลึก 80 เมตร

-

250,000

เพื่อแก้ไขระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตังหอถัง
ขาดแคลน
ประปาจ้านวน 1 ชุด ขนาด 20 ลบ.ม.

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

-

แผนงานการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
ในการเกษตรอย่าง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
เพียงพอ
ยาว 2,2627 เมตร
พืนที่ 3,152 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,570,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 114

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
41 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงโซล่าเซลล์
หมู่ที่ 13

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิวความ
ใช้เพื่อการเกษตร ลึก 100 เมตร และติดตังระบบไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ พร้อมติดตังระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง
ก้าหนดและจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

425,000

425,000

425,000

425,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

42 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตัง
เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตังเครื่องสูบ
เครื่องสูบน้าและอุปกรณ์หมู่ที่ 14 ใช้เพื่อการเกษตร น้าและอุปกรณ์ จ้านวน 5 บ่อ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

43 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมเครื่องสูบน้า หมู่ที่ 16

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า เจาะบ่อบาดาล ขนาด
ใช้เพื่อการเกษตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว ลึก 80 เมตร
พร้อมติดตังเครื่องสูบน้า
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

150,000

150,000

150,000

150,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

44 ก่อสร้างคลองส่งน้า คสล.
จากคลองชลประทาน ถึงบ้าน
นายสุชาติ ทองชมภูนุช หมู่ที่ 9

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า สร้างคลองส่งน้า คสล. ลึก 2 เมตร
ใช้เพื่อการเกษตร กว้าง 2 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

-

2,480,000

2,480,000

2,480,000

2,480,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

45 ปรับปรุงหน้าคูส่งน้าจากคลอง
ชลประทานบ้านรางกัญชา และ
บ้านหนองอีกา หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ขุดลอกรางระบายน้าพร้อมดาด
ในการเกษตรอย่าง คอนกรีตเริ่มจากริมคลองชลประทาน
เพียงพอ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานการเกษตร

200,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
46 ปรับปรุงคลองลอยคสล.ให้เป็น
คลองดิน หมู่ที่ 5

เพื่อแก้ไขระบบจ่ายน้า ปรับปรุงคลองลอยคสล. เป็นคลองดิน
เพื่อการเกษตร
ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.80
เมตร ยาว 627 เมตร พืนที่
940.50 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

300,000

300,000

300,000

300,000

-

125,000

125,000

125,000

-

785,000

785,000

785,000

49 วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ แก้ไขซ่อมแซมน้าประปาภายใน
คลองดินติดหมู่ 12 ถึงหลังฟาร์ม ในการเกษตรอย่าง หมู่บ้าน วางท่อ พี.วี.ซี.ขนาด 8 นิว
NK.
เพียงพอ
ยาว 1,300.00 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง
ก้าหนดและจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

1,171,000

1,171,000

50 วางท่อส่งน้าการเกษตรบริเวณ
บ้านนางพู อินทรวิเชียร
ถึงห้วยฝาง หมู่ที่ 9

-

1,500,000

1,500,000

47 ปรับปรุงท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
จากห้วยขวางถึงห้วยยาง
ในการเกษตรอย่าง
หมู่ที่ 9
เพียงพอ
(ตรงทางเข้าบ้านแต่ละหลัง)
48 วางท่อการเกษตร หน้า 8 จาก
คลองชลประทาน ถึงทางเข้า
บ้านดงตาล ระยะทาง 1,200
เมตร หมู่ที่ 5

แผนงานการเกษตร

ปรับปรุงท่อระบายน้า คสล. มอก ชัน
3ขนาด Ø 0.80 Í 1.00 ม. จ้านวน
10 จุดจุดละ 5 ท่อน รวม 50 ท่อน
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ วางท่อ PVC ชัน 8.5 ขนาด 8 นิว
ในการเกษตรอย่าง ระยะทาง 840 ม. พร้อมฝังกลบ
เพียงพอ

เพื่อให้เกษตรได้มีน้าใช้ วางท่อส่งน้า พีวีซี พร้อมวาล์วเปิด-ปิด
เพื่อการเกษตร
ระยะทางยาว 600 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

125,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

785,000

แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,171,000

1,171,000 ระบบประปา
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,500,000

1,500,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
51 วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตรเชื่อม
จากหมู่ที่ 9 , 12 , 15

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วางระบบท่อส่งน้า ท่อพีวีซี ขนาด
Ø8-12 นิว ระยะทาง 2,390 เมตร

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

52 วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตรจาก
หมู่ที่ 9-12-4-8

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า วางระบบท่อส่งน้า ท่อพีวีซี ขนาด Ø
ใช้เพื่อการเกษตร 8 นิว ชัน 8.5 ระยะทาง 1,000
เมตร

-

800,000

800,000

800,000

800,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

53 วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร
เชื่อมต่อ 9,12,15

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า วางระบบท่อส่งน้า ท่อพีวีซี ขนาด Ø
ใช้เพื่อการเกษตร
8-12 นิว ระยะทาง 2,390 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

54 วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร
เชื่อมต่อโครงการเกษตรครบ
วงจรให้ครบทังหมู่บ้าน และส่ง
ต่อหมู่ 12

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า วางระบบท่อส่งน้า ท่อพีวีซี หนา 8.5
ใช้เพื่อการเกษตร
ขนาด Ø 6-12 นิว ยาว 500 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

-

300,000

300,000

300,000

300,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

55 วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร
เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านห้วยยาง
มาหมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า วางระบบท่อส่งน้า ท่อพีวีซี ขนาด Ø
ใช้เพื่อการเกษตร 8 นิว ชัน 8.5 ระยะทาง 1,000
เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

56 วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร
เชื่อมต่อจากหมู่ที่ 12
ส่งต่อหมู่ที่ 14

เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า วางระบบท่อส่งน้า ท่อพีวีซี
ใช้เพื่อการเกษตร ขนาด Ø 8 นิว ชัน 8.5
ระยะทาง 16,000 เมตร

-

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

57 ติดตังเครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ติดตังเครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อ
ในการเกษตรอย่าง การเกษตร
เพียงพอ

-

150,000

150,000

150,000

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานการเกษตร

เพื่อแก้ไขการขาด
แคลนระบบน้าเพื่อ
การเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

150,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

58 ติดตังเครื่องสูบน้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ติดตังเครื่องสูบน้าเพื่อการเกษตรด้วย
หมู่ 5
ในการเกษตรอย่าง ไฟฟ้า
เพียงพอ

-

150,000

150,000

150,000

150,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

59 ติดตังเครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 6

-

150,000

150,000

150,000

150,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

4,932,000

4,932,000

4,932,000

ร้อยละของ
เกษตรกรมีรายได้
ครัวเรือนมีน้า
เพิ่มขึน
ใช้ท้าการเกษตร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ติดตังเครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อ
ในการเกษตรอย่าง การเกษตร
เพียงพอ

60 ติดตังเครื่องสูบน้าด้วยพลังงาน เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้า
ไฟฟ้าหรือระบบโซล่าเซลล์เพื่อ
ใช้เพื่อการเกษตร
การเกษตรจากคลองชลประทาน
หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 1

แผนงานการเกษตร

ติดตังเครื่องสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้า
ก้าลังขับ 45 กิโลวัตต์และติดตัง
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมติดตัง
ระบบควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด
และวางท่อส่งน้าท่อพีอี Ø 6 นิว
ระยะทางยาว 1,970 เมตร ฝังกลบ
ลึก 1.00 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด
และจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

4,932,000
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.4 แผนงานพาณิชย์
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ซ่อมแซม บารุง ปรับปรุง ระบบ
ประปาหมู่บ้าน ระบบท่อจ่าย
นาประปา ภายในตาบลปากช่อง

แผนงานพาณิชย์

เพื่อให้ประชาชนมีนา จัดซือวัสดุอุปกรณ์ประปา/ติดตัง
ในการอุปโภค บริโภค มิเตอร์ไฟฟ้า/ ขยายเขต เพื่อ
อย่างเพียงพอ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

200,000

200,000

200,000

200,000

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีนาใช้
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่

2 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สุขภาพพึ่ง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3 การปรับปรุงบารุงดินและการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

แผนงานการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพดี

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทา
เกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง

สนับสนุนแหล่งเรียนรู้สุขภาพ
พึ่งตนเองตามหลักการแพทย์
ทางเลือก วิถีธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้และฝึก
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์ดิน

20,000

20,000

20,000

20,000

200,000

200,000

200,000

200,000

15,000

15,000

15,000

15,000

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกษตร
ทฤษฎีใหม่

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

สานักปลัด

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

สานักปลัด

200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

15,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้ ศูนย์บริการและ
ครัวเรือนมี
ความเข้าใจ
การถ่ายทอด
ความรู้ความ เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย
เทคโนโลยีฯ
เข้าใจการใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

4 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกพืช
ปลอดสารเคมี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารเคมี

5 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีกลุ่มห้วยยาง

เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์ ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้
เรียนรู้เกษตรอินทรีที่ เกษตรอินทรี จานวน 1 แห่ง
มั่นคง

6 นัดพบเกษตรกร

เพื่อเพิ่มโอกาสตลาด จัดเวทีให้ตัวแทนตลาดหลายๆแห่ง
ทางเลือกพร้อมรับการ ได้มีโอกาสมาพบปะและทาสัญญา
เข้าสู่สมาคมอาเซียน การค้ากับเกษตรกรที่ได้รับ
ใบรับรอง

7 ก่อสร้างโรงเก็บพืชผลทาง
การเกษตร

เพื่อเป็นแหล่งเก็บ ก่อสร้างโรงเรือนเก็บพืชผลทาง
พืชผลทางการเกษตร การเกษตร จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ความพึงพอใจ
ประชาชนมี
ของประชาชน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

5,000

5,000

5,000

400,000

-

ศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์

ประชาชนมีศูนย์
เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ในการ
ดาเนิน

สานักปลัด

5,000

5,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บพืชผลทาง
การเกษตร

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

400,000

400,000

400,000 โรงเรือนการ
เก็บพืชผลทาง
การเกษตร

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บพืชผลทาง
การเกษตร

สานักปลัด

8 ฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกิจ
เกษตรในกลุ่มยุวเกษตร

เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่ม ฝึก
อาชีพ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

9 ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธ์อ้อย และ
มันสาประหลัง

เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

จัดตั้งกองทุนการผลิตพันธ์อ้อย
และมันสาประหลัง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

แผนงานการเกษตร

กองทุนการ
ผลิตพันธ์อ้อย
และมันสาประ
หลัง
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

10 วิสาหกิจชุมชนตาบลปากช่อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน

11 ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีเงิน สนับสนุนการกู้ยืมตามโครงการ
ในการหมุนเวียนกิจการ เศรษฐกิจชุมชน
12 ตลาดนัดชุมชน

แผนงานการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมี จัดสร้างตลาดนัดชุมชน จานวน 1
แหล่งในการกระจาย แห่ง
สินค้าทางการเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

กองทุน
วิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 กลุ่มเกษตรมี
เกษตรมีเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียน หมุนเวียนในกลุ่ม
อาชีพ

สานักปลัด

200,000

200,000

200,000

สานักปลัด

-

-

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีตลาด
นัดชุมชน เพื่อ
กระจายสินค้าทาง
การเกษตร

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรม
อาชีพเสริม

เพื่อให้ประชาชนมี ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประชาชนในตาบล
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2 สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จัดกิจกรรมทาบัญชีครัวเรือนและ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC และพัฒนาความเป็นอยู่ของ การทาแผนชุมชน
ประชาชนในพื้นที่โดยใช้
(Area Based Collaborative แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตัง้ โดยใช้
Resarch)
การจัดทาบัญชีครัวเรือน

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม มีรายได้
เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ประชาชนมี
ของประชาชน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

และ แผนชุมชนเป็นเครื่องมือ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 123

2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ ส่งเสริมการออมทรัพย์ การลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์
การออมเงินลดรายจ่าย การลดรายจ่ายและจัดทาบัญชี
และเพิ่มรายได้
รายรับ รายจ่ายครัวเรือน

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ศาสตร์พระราชา)

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่กลุ่มภาคประชาชน
สภาองค์กรชุมชน

๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
หมู่ที่ 1 เพื่อจัดทาโครงการชุมชน ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เกษตรปลอดสารพิษ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

300,000

300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ ประชาชนรู้จักการ
ของประชาชน ออมเงินลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้

สานักปลัด

ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกษตร
ทฤษฎีใหม่

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
นามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

สานักปลัด

300,000

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๒

กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
หมู่ที่ 2 เพื่อจัดทาโครงการทาไม้ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กวาดทางมะพร้าว
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
หมู่ที่ 3 เพื่อจัดทาโครงการทาไม้ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กวาดทางมะพร้าว
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๓

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๔

๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
หมู่ที่ 5 เพื่อจัดทาโครงการทาไม้ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กวาด จักสาน ตะกร้า
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๕

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๖

กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 เพื่อจัดทาโครงการเลี้ยง
ไก่ไข่

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 เพื่อจัดทาโครงการปลูก
ตะไคร้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๗

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
หมู่ที่ 8 เพื่อจัดทาโครงการทาไม้ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กวาด
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๘

๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 เพื่อจัดทาโครงการเลี้ยง
จิ้งหรีดเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๙

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
หมู่ที่ 10 เพื่อจัดทา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
1.โครงการตลาดนัดวิถีไทย
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
2.โครงการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่ นามาประยุกต์จัดทาเป็น

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

40,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐

๑๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 เพื่อจัดทาโครงการทา
พริกแกง

กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 เพื่อจัดทาโครงการทา
พริกแกง

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 เพื่อจัดทาโครงการทา
ไม้กวาดทางมะพร้าว

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒

๑๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 เพื่อจัดทาโครงการ
เลี้ยงไก่ไข่บ้านพันธุ์พื้นเมือง

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 เพื่อจัดทาโครงการ
เลี้ยงไก่ไข่

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 15 เพื่อจัดทาโครงการทา
ไม้กวาดทางมะพร้าว

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16 เพื่อจัดทาโครงการทา
พริกแกง

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา)
นามาประยุกต์จัดทาเป็น
กิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

30,000

-

-

-

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๖

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 วันผู้สูงอายุตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อสร้างขวัญและ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
กาลังใจแก่ผู้สูงอายุ
เพื่อให้สตรีมีคุณภาพ ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ชีวิตที่ดีขึ้น
ศักยภาพสตรี

250,000

250,000

250,000

250,000

50,000

50,000

50,000

50,000

3 ส่งเสริม สนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพื่อสนับสนุนการ อุดหนุนงบประมาณให้กับกองทุน
ดาเนินงานของกองทุน สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

4 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือพัฒนา สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ยากไร้และผูด้ ้อยโอกาสในเขต
คนชราและผู้ด้อยโอกาส ตาบลปากช่อง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ เด็ก สตรี คนชรา
ของประชาชน และผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

2 พัฒนาศักยภาพสตรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

250,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุมีขวัญและ
กาลังใจที่ดี
สตรีมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพ
การดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลปากช่อง

เพื่อสนับสนุนการ อุดหนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต.
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตาบลปากช่อง
ของชมรมผู้สูงอายุ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

6 สารวจ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตตาบล
และเพื่อให้ทราบถึง
คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

7 บ้านพอเพียง

เพื่อช่วยเหลือพัฒนา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
คุณภาพชีวิตประชาชน ได้แก่ ประชาชนที่ยากจน ยากไร้
ที่ยากไร้
เดือดร้อนจากปัญหาไม่มีที่อยู่
อาศัยหรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุด
โทรมเกินกว่าจะพักอยู่อาศัยได้
โดยปกติ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 คุณภาพชีวิตผู้ ผู้ยากไร้ มีที่อยู่
ยากไร้ดีขึ้น อาศัยที่สามารถพัก
อยู่อาศัยได้

สานักปลัด

8 จัดสรรที่ดินทากิน

เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การจัดสรรที่ดินทากินหรือพัก
ให้มีที่ดินประกอบอาชีพ อาศัย ให้แก่ประชาชนที่ยากไร้
ขาดแคลนที่ดินในการประกอบ
อาชีพหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดย
เป็นการจัดสรรที่ดินป่าเสื่อมโทรม
หรือป่าไม้ หรือเขตอุทยาน
แห่งชาติหรือ สปก. เป็นต้น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 คุณภาพชีวิตผู้ ผู้ยากไร้ มีที่อยู่
ยากไร้ดีขึ้น อาศัยที่สามารถพัก
อยู่อาศัยได้

สานักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

สานักปลัด

มีข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนา
ตาบลได้อย่าง
ถูกต้อง

สานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อโครงการเพิ่ม
9 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ประสิทธิภาพศูนย์
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ปฏิ
บัติการร่วมในการ
และการพัฒนาศักยภาพการ
ช่
ว
ยเหลื
อประชาชนและ
บริหารจัดการขององค์กร
พัฒนาศักยภาพการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
บริหารจัดการขององค์กร
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.
จอมบึง ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนและ
การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น อาเภอจอมบึง จังหวัด
อาเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี
ราชบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

20,000

20,000

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ อบต.
จอมบึง

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพ
การดาเนินงานศูนย์บริการคน
พิการ ตาบลปากช่อง

เพื่อสนับสนุนการ อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ศูนย์บริการคนพิการตาบลปากช่อง
ของศูนย์บริการคน
พิการ ตาบลปากช่อง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ คนพิการมีคุณภาพ
ของประชาชน
ชีวิตที่ดี

สานักปลัด

2 พัฒนาศักยภาพประชาคม
หมู่บ้านเข้มแข็ง

เพื่อให้ประชาคม อุดหนุนงบประมาณเพื่อการ
หมู่บ้านมีส่วนร่วมใน พัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาคมหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ ปัญหายาเสพติดใน
ของประชาชน
เขตพื้นที่ลดลง

สานักปลัด

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4 ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ อบต.
ปากช่อง

5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

2561
(บาท)

เพื่ออานวยความ โดมอเนกประสงค์ อบต.ปากช่อง
สะดวกให้แก่ประชาชน จานวน 1 แห่ง
ในการจัดการประชุม
อบรมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ

-

เพื่อให้ประชาชนมี ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ ทากิจกรรม พร้อมก่อสร้างห้องน้า ซึ่งอาคาร
ต่างๆ ของหมู่บ้าน ขนาด 10 ม. ยาว 20 ม. และ
ห้องน้า ขนาดกว้าง 3.5 ม.
ยาว 2 ม. (รายละเอียดตามแบบ
อบต.กาหนด)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

4,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

4,000,000 โดมอเนกประสงค์ มีสถานที่ประชุม
อบรม และจัด
กิจกรรมที่เพียงพอ

250,000

250,000

250,000

250,000

ศาลา
ประชาชนมี
อเนกประสงค์ 1 สถานที่ทากิจกรรม
แห่ง
ต่างๆของหมู่บ้าน

6 แก้ไขปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่
อาศัย ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชที่ที่ดิน จัดสรรที่ดินทากิน และก่อสร้างที่
ทากิน และมีที่อยู่อาศัย พัก อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน
แก้ไขปัญหาสังคม

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

7 ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารใน
การใช้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลปากช่อง

เพื่อช่วยเหลือพัฒนา ก่อสร้างหรือปรับอาคารให้เป็น
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 อาคารโรงเรียน ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ผู้สูงอายุ
ชีวิตที่ดีขึ้น

8 ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารใน
การใช้เป็นศูนย์บริการคนพิการ
ตาบลปากช่อง

เพื่อช่วยเหลือพัฒนา ก่อสร้างหรือปรับอาคารให้เป็น
คุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ

500,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-

500,000

-

-

ที่ดินจัดสรร
บ้านพักอาศัย

อาคาร
ศูนย์บริการคน
พิการ

ประชาชนมีอาชีพ
มีรายได้ มีที่พัก
อาศัยเป็นของตัวเอง

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

กองช่าง

สานักปลัด

กองช่าง

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
9 อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน

เพื่อให้สภาองค์กร อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

10 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมห้องน้า คสล.
บริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 12
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

11 ครอบครัวต้นแบบการสร้าง
รายได้เสริมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่อาคารอเนกประสงค์
กว้าง 12.00 เมตร ยาว 25.00
เมตร ปริมาณพื้นที่ 300 ตาราง
เมตร และห้องน้าขนาดกว้าง
2.85 เมตร ยาว 3.00 เมตร
ปริมาณพื้นที่ 8.55 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนด

เพื่อให้คัดเลือก
ครอบครัวต้นแบบการ
สร้างรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อุดหนุนงบประมาณให้สภาองค์กร
ชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อดาเนินการคัดเลือกการร่วม
กลุ่มของเกษตรหรือประชาชนใน
การทากิจกรรมสร้างรายได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2561
(บาท)
15,000

-

320,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

15,000

15,000

15,000

1,229,000

1,229,000

1,229,000

1,229,000

320,000

320,000

320,000

320,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

15,000 ความพึงพอใจ สภาองค์กรชุมชนมี
ของประชาชน ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
ศาลา
ประชาชนมี
อเนกประสงค์ 1 สถานที่ทากิจกรรม
แห่ง
ต่างๆของหมู่บ้าน

อุดหนุน
งบประมาณ

มีกลุ่มหรือ
ครอบครัวต้นแบบ
ในการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

กองช่าง

สานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาหมู่บ้าน
ขนาดพื้นที่ปรับปรุง กว้าง 6.00
เมตร ยาว 24.50 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 147.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

312,000

312,000

312,000

312,000

ศาลา
ประชาชนมี
อเนกประสงค์ 1 สถานที่ทากิจกรรม
แห่ง
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

13 ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้าน
ห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลาประชาคม โดยตีฝ้า
เพดานอาคารขนาด 221.00
ตารางเมตร พร้อมทาสีผนังอาคาร
จานวน 36.00 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.ปากช่องกาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

115,000

115,000

115,000

115,000 ศาลาประชาคม
ประชาชนมี
ได้รับการ
สถานที่ทากิจกรรม
ปรับปรุง
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

14 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 15
ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ ขนาดต่อเติม
อาคารกว้าง 7.00 เมตร ยาว
3.00 เมตร และขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00
ตารางเมตร

-

250,000

250,000

250,000

250,000

กองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ศาลา
ประชาชนมี
อเนกประสงค์ 1 สถานที่ทากิจกรรม
แห่ง
ต่างๆของหมู่บ้าน
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สภาเด็กและเยาวชนตาบล
ปากช่อง
2 วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณ เพื่อการ
ของสภาเด็กและ บริหารพัฒนาศักยภาพของเด็ก
เยาวชนตาบลปากช่อง และเยาวชน

เพื่อเป็นขวัญและ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
กาลังใจให้กับเด็ก
๓ อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อน เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
วัยเรียน
มีพัฒนาการสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตาบล
ปากช่อง จานวน 4 แห่ง

แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของเด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพ

กองการศึกษาฯ

150,000

150,000

150,000

150,000

กองการศึกษาฯ

354,800

354,800

354,800

354,800

150,000 ความพึงพอใจ
เด็กมีขวัญและ
ของผู้เข้าร่วมงาน
กาลังใจ
354,800 เด็กก่อนวัย
เด็กก่อนวัยเรียน
เรียนมีอาหาร มีพัฒนาการสมวัย
เสริม (นม)
รับประทาน

กองการศึกษาฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4 อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน จัดจ้างประกอบอาหารให้แก่เด็ก
มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4
แห่ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

658,900

658,900

658,900

658,900

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

658,900 เด็กนักเรียนมี เด็กก่อนวัยเรียน
อาหารเสริม มีพัฒนาการสมวัย
(นม) รับประทาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษาฯ

๕ อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบ

เพื่อให้เด็กนักเรียน
เติบโตสมวัย

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ
เด็กนักเรียนจานวน 7 แห่ง

1,483,300

1,483,300

1,483,300

1,483,300

1,483,300 เด็กนักเรียนมี เด็กนักเรียนเติบโต กองการศึกษาฯ
อาหารเสริม
สมวัย
(นม) รับประทาน

6 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียน
เติบโตสมวัย

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ สพฐ. จานวน 7 แห่ง

2,119,000

2,119,000

2,119,000

2,119,000

2,119,000 เด็กนักเรียนมี เด็กนักเรียนเติบโต กองการศึกษาฯ
อาหารกลางวัน
สมวัย

๗ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู จัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้า
ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการศึกษา

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 ครู ผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

บุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ
ศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

8 ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ปากช่อง

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่ม
เล็ก มีความแข็งแรง ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และปลอดภัย
ในเขตพื้นที่ อบต.

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ศูนย์พัฒนาฯ
ได้รับการ
ปรับปรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
มีความปลอดภัย
แข็งแรง

๙ ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัย เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา
เรียน
เรียนมีความรู้และ ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา
ทักษะเพิ่มขึ้น
เด็กเล็ก

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง

เด็กก่อนวัยเรียนมี
ความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

10 ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก
นักเรียนในตาบล

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็ก นักเรียนมี
ความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา
และทักษะเพิ่มขึ้น ให้กับเด็ก นักเรียนในเขตตาบล
ปากช่อง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๑ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
12 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสาคัญต่างๆ

เพื่อส่งเสริมการศึกนอก
ระบบ
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมใน
วันสาคัญ

อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
จัดกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ วัน
งดสูบบุหรี่โลก วันเอดส์โลก วัน
ท้องถิ่นไทย ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000 ความพึงพอใจ นักศึกษามีความรู้ กองการศึกษาฯ
ของประชาชน และทักษะเพิ่มขึ้น
100,000 ความพึงพอใจ ส่งเสริมให้ตระหนัก กองการศึกษาฯ /
ของประชาชน ถึงความสาคัญของ
สานักปลัด
วันสาคัญต่างๆ

๑๓ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
(รายหัว)
มีพัฒนาการเติบโต สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
สมวัย มีความรู้และ หัว
ทักษะเพิ่มขึ้น

-

231,200

232,900

244,800

256,700

เด็กก่อนวัย
เรียนมี
พัฒนาการ
เติบโตสมวัย

เพื่อให้เด็กก่อนวัย กองการศึกษาฯ
เรียน มีพัฒนาการ
เติบโตสมวัย มี
ความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
จัดสรรสาหรับเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัย (3-5 ปี) การศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล็ก เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น

-

66,670

103,960

113,000

124,300

เด็กก่อนวัย
เรียนมี
พัฒนาการ
เติบโตสมวัย

เพื่อให้เด็กก่อนวัย กองการศึกษาฯ
เรียน มีพัฒนาการ
เติบโตสมวัย มี
ความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น

๑๕ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.
บ้านหนองชะนาง

-

334,000

334,000

ศพด.มี
334,000 - รางน้าฝน
กองการศึกษาฯ/
- รั้วตาข่ายเหล็ก สภาพแวดล้อมที่ดี ศพด.บ้านหนอง
ร่มรื่น และเป็นแหล่ง
- อ่างล้างมือ
ชะนาง

แผนงานการศึกษา

1. เพื่อปรับปรุงให้
อาคารเรียนมีความ
สะอาดปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงให้
ห้องเรียนมีความพร้อม
เอื้อต่อการเรียนแรสอน

ขนาดพื้นที่ติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็ก
231 ตร.ม. รางน้าฝนสังกะสี
155.00 ม. และอ่างล้างมือ
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 4.00
ม. สูง 0.50 ม.

-

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 ก่อสร้างห้องรับประทานอาหาร
ศพด.บ้านหนองตาเนิด

1. เพื่อปรับปรุงให้
อาคารเรียนมีความ
สะอาดปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงให้
ห้องเรียนมีความพร้อม
เอื้อต่อการเรียนแรสอน

ขนาดพื้นที่อาคารกว้าง 4.00
เมตร ยาว 6.25 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 25.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

-

209,000

209,000

209,000

ห้องอาหาร

ศพด.มี
กองการศึกษาฯ/
สภาพแวดล้อมที่ดี ศพด.บ้านหนอง
ร่มรื่น และเป็นแหล่ง
ตาเนิด
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

๑๗ ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมโครง
หลังคา ศพด.บ้านพุแค

1. เพื่อปรับปรุงให้
อาคารเรียนมีความ
สะอาดปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงให้
ห้องเรียนมีความพร้อม
เอื้อต่อการเรียนแรสอน

ขนาดพื้นที่อาคารกว้าง 15.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 150.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนด

-

-

424,000

424,000

424,000

ลานซีเมนต์
พร้อมหลังคา

ศพด.มี
กองการศึกษาฯ/
สภาพแวดล้อมที่ดี
ศพด.บ้านพุแค
ร่มรื่น และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

18 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.
อบต.ปากช่อง

1. เพื่อปรับปรุงให้
อาคารเรียนมีความ
สะอาดปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงให้
ห้องเรียนมีความพร้อม
เอื้อต่อการเรียนแรสอน

ขนาดพื้นที่ปรับปรุง กว้าง 8.50
เมตร ยาว 18.00 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 153.00 ตารางเมตร และ
ห้องน้า กว้าง 1.00 ม. ยาว 3.00
ม. 2 ห้อง

-

-

249,000

249,000

249,000

ศพด.มี
กองการศึกษาฯ/
ห้องเรียนและ
ห้องส้วมที่ถูก สภาพแวดล้อมที่ดี ศพด.อบต.ปากช่อง
สุขลักษณะ ร่มรื่น และเป็นแหล่ง

แผนงานการศึกษา

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดประสบการณ์
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันพ่อแห่งชาติ)

เพื่อให้ประชาชนแสดง จัดกิจกรรมวันเฉลิม
ความจงรักภักดีต่อ พระชนมพรรษา5 ธันวามหาราช
สถาบันพระมหากษัตริย์ (วันพ่อแห่งชาติ)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษาฯ

๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
(วันแม่แห่งชาติ)

เพื่อให้ประชาชนแสดง จัดกิจกรรมวันเฉลิม
ความจงรักภักดีต่อ พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
สถาบันพระมหากษัตริย์ (วันแม่แห่งชาติ)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษาฯ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10

เพื่อให้ประชาชนแสดง จัดกิจกรรมวันเฉลิม
ความจงรักภักดีต่อ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระมหากษัตริย์ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.

๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

เพื่อให้ประชาชนแสดง จัดกิจกรรมวันเฉลิม
ความจงรักภักดีต่อ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
พระมหากษัตริย์ เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

-

๕ จัดงานรัฐพิธีต่างๆ

เพื่อแสดงความสามัคคี
และรักษ์ชาติ
เพื่อพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และรรยาบรรณแก่
บุคลากร อบต.
เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนตาบล
ปากช่อง

๖ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ
ประจาปีและงานวันสาคัญต่างๆ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของบุคลากร อบต.
เด็กเยาวชน และประชาชนตาบล
ปากช่อง

50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษาฯ

-

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
จงรักภักดีต่อ
สถาบันกษัตริย์

กองการศึกษาฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

งานรัฐพิธี

มีความสามัคคีใน กองการศึกษาฯ /
หมู่คณะ
สานักปลัด
10,000 ความพึงพอใจ บุคลากรของตาบล กองการศึกษาฯ
ของ
ปากช่อง
ผู้เข้าร่วมอบรม มีจิตสานึกในด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
สามารถนามาปรับ
ใช้กับการ
ทางาน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๗ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนอาเภอ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่
จอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติ
และแสดงความ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
จงรักภักดี
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราช
สมภพ 28 ก.ค.
๘ งานสักการะพระบรมราชานุ สาวรีย์ รัชกาลที่ 5

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละความพึง
พอใจ

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
ศิลปวัฒนธรรม
จอมบึง จัดงานสักการะพระบรม
ประเพณีและภูมิ ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ปัญญาท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

อุดหนุน
ศิลปวัฒนธรรม
กองการศึกษาฯ
งบประมาณ
ประเพณีและภูมิ
ให้กับที่ทาการ ปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่
ปกครองอาเภอ
กับประชาชน
จอมบึง
ตลอดไป

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
จอมบึงจัดงานท่องเที่ยวราชบุรี
ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด
จังหวัดราชบุรี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

อุดหนุน
ประชาชนในตาบล
งบประมาณ ปากช่อง มีรายได้
ให้กับที่ทาการ เพิ่มขึ้นจากการ
ปกครองอาเภอ จาหน่ายผลิตภัณฑ์
จอมบึง
จากกลุ่มอาชีพต่างๆ

เพื่อจัดกิจกรรมแสดง จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และได้ร่วม
กิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
ประชาชนในพื้นที่ในการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๙ งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมือง
เพื่อให้ประชาชนได้
โอ่ง และงานกาชาดจังหวัดราชบุรี จาหน่าย และเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ต่าง ๆ และส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดราชบุรี
๑๐ กิจกรรมอันเนื่องมาจากการ
แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
ชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษาฯ

สานักปลัด

สานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ผู้นาชุมชน
พนักงานส่วนตาบล และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์
ของหน่วยงานต่างๆ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้นาชุมชน พนักงานส่วน
ตาบลและประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละความพึง บุคลากร ประชาชน กองการศึกษาฯ
พอใจ
ได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกาย

๑๒ กีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัน ส่งเสริมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
ท้องถิ่นไทย
ของคณะผู้บริหารพนักงานอบต.
ผู้นาชุมชน สมาชิกอบต. เด็ก และ
ประชาชนตาบลปากช่อง เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการวันท้องถิ่น
ไทย

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000 ความพึงพอใจ ส่งเสริมสนับสนุน กองการศึกษาฯ
ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมวันท้องถิ่น
กิจกรรม ของหน่วยงาน อปท.

๑๓ ว่ายน้าเป็น เล่นน้าได้

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม จัดโครงการพาเด็กและเยาวชนไป
ความรู้ความสามารถแก่ อบรมว่ายน้า โดยอาจารย์
เด็กป้องกันปัญหาการ มหาวิทยาลัย
จมน้า

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

๑๔ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรและ
ประชาชนในพื้นที่

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่น วันผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ

ลดปัญหาการ
จมน้าแก่เด็กและ
เยาวชน

สานักปลัด

ศิลปวัฒนธรรม
กองการศึกษาฯ
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อยู่
คู่กับประชาชน
ตลอดไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 143

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๕ จัดการแข่งขันกีฬาปากช่องคัพ

เพื่อเป็นการส่งเสริม จัดการแข่งขันกีฬา ภายใน อบต.
นักกีฬาในท้องถิ่น ใช้ ปากช่อง
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด

๑๖ แข่งขันกีฬาฟุตซอล

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในเขต
ว่างให้เกิดประโยชน์ ตาบลปากช่อง
และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

๑๗ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
"ปากช่อง ไบค์"

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อสุขภาพ
สุขภาพให้แก่ประชาชน "ปากช่อง ไบค์"

๑๘ ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนวัดนาสมอในการใช้เป็น
อาคารเฉลิมพระเกียรติแห่ง
ความจงรักภักดีตาบล
๑๙ ปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 2
(โรงเรียนวัดปากช่อง)

เพื่อส่งเสริมปลูก ปรับปรุงอาคารเป็นอาคารเฉลิม
จิตสานึก ความ
พระเกียรติ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬา
ที่มีสภาพชารุด และมี ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 70 ม.
น้าท่วมขัง
พร้อมรางระบายน้า คสล.
ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.
ยาว 240 ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กาหนด)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2561
(บาท)
170,000

-

100,000

500,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
170,000

-

100,000

-

1,200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000

150,000

150,000 ทีมนักกีฬาที่เข้า เด็กเยาวชนและ กองการศึกษาฯ
ร่วมการแข่งขัน ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

100,000

100,000

100,000 ทีมนักกีฬาที่เข้า เด็กเยาวชนและ กองการศึกษาฯ
ร่วมการแข่งขัน ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-

-

1,200,000

1,200,000

-

1,200,000

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

สานักปลัด

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ

ส่งเสริมปลูก
จิตสานึก ความ
จงรักภักดี

กองช่าง

สนามกีฬา

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 144

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๐ ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง
กลาง อบต.ปากช่อง (วัดนาสมอ) ต่างๆและปรับปรุง และก่อสร้างสนามกีฬาต่างๆ เช่น
ซ่อมแซมสนามที่ชารุด สนามฟุตบอล ตระกร้อและ
สนามวอลเลย์บอล เป็นต้น
ตลอดจนรั้วตาข่ายโดยรอบสนาม
กีฬากลาง พร้อมสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กาหนด)

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000

300,000

300,000

สนามกีฬา

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

สนามกีฬา

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

80,000

80,000

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

500,000

500,000

500,000 ลานกีฬา พร้อม
ประชาชนมี
เครื่องออก
ร่างกายแข็งแรง
กาลังกาย 1 แห่ง

กองการศึกษาฯ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง
สนามที่ชารุด
ขนาดกว้าง 42 ม. ยาว 62 ม.
พื้นที่ 2,604 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กาหนด)

-

๒๒ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี ติดตั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับ 1๖
อุปกรณ์กีฬาสาหรับ หมู่บ้าน
ออกกาลังกาย

80,000

80,000

๒๓ ก่อสร้างลานกีฬา และติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกาย ประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องออกกาลังกาย
และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

-

-

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

300,000

๒๑ ปรับปรุงสนามกีฬากลาง ตาบล
ปากช่อง (โรงเรียนวัดนาสมอ)

ลานกีฬา คสล. ขนาดกว้าง 25
เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.10
เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 1,175
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กาย

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

80,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
อุปกรณ์กีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 145

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๔ ก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีต
พร้อมอุปกรณ์กีฬา บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่กาลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ลานกีฬา คสล. ขนาดกว้าง 8
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10
เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 1,175
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.
กาหนด)

-

๒๕ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่กาลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร พื้นคอนกรีต
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
540.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่อง กาหนด
พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

345,000

๒๖ ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่กาลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ลานกีฬา คลส. ขนาดกว้าง 25
เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.10
เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 1,175
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กาย

-

500,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-

500,000

-

500,000

-

500,000

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

500,000 ลานกีฬา พร้อม
ประชาชนมี
เครื่องออก
ร่างกายแข็งแรง
กาลังกาย 1 แห่ง

-

ลานกีฬา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษาฯ

ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
ร่างกายแข็งแรง

500,000 ลานกีฬา พร้อม
ประชาชนมี
เครื่องออก
ร่างกายแข็งแรง
กาลังกาย 1 แห่ง

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 146

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

ลานกีฬา คลส. ขนาดกว้าง 25
เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.10
เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 1,175
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กาย

-

๒๘ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่กาลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 7.00 - 14.50
เมตร ยาว 18.50 เมตร พื้น
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 198.87 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่อง กาหนด
พร้อมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

๒๙ ก่อสร้างลานกีฬา บ้านพุแคใต้
หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่กาลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ลานกีฬา คลส. ขนาดกว้าง 25
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.10
เมตร พื้นที่เทคอนกรีต 1,125
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กาย

-

-

700,000

700,000

700,000 ลานกีฬา 1 แห่ง

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๐ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

-

-

- ลานกีฬา พร้อม
ประชาชนมี
เครื่องออก
ร่างกายแข็งแรง
กาลังกาย 1 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่กาลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

148,000

-

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๗ ก่อสร้างลานกีฬา บ้านเนิน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 12

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ลานกีฬา

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

กองการศึกษาฯ

ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
ร่างกายแข็งแรง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 147

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓๑ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๒ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๓ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๔ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๕ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 148

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓๖ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๗ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๘ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๙ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๔๐ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมี จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย พร้อม
เครื่องออกกาลังกาย ติดตั้งตามรายการ
และประชาชนมี ที่อบต. ปากช่อง กาหนด
สุขภาพแข็งแรง

-

-

120,000

120,000

120,000

เครื่องออก
กาลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 149

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๔๑ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนในตาบลปากช่อง
และกีฬาอาเภอจอมบึง

๔๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใน
ตาบลปากช่อง

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
การเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนในตาบลปากช่อง
ในตาบลปากช่อง

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ภายใน
ตาบลปากช่อง

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ภายในตาบลปากช่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับโรงเรียน

นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
สามัคคีกันรู้แพ้รู้
ชนะ รู้อภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

กองการศึกษาฯ

-

-

40,000

40,000

สถานที่ท่องเที่ยว กองการศึกษาฯ
40,000 กิจกรรมด้าน
ภายในต
าบลปากช่อง
การท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักมากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 150

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มศักยภาพ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

บริหารพัฒนาศักยภาพของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ปากช่อง

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง
และมีสุขภาพดีขึ้น

สานักปลัด

2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

อุดหนุน งบประมาณให้กับ รพ.
สต. ในเขตพื้นที่ตาบลปากช่อง
เพื่อดาเนินการด้านสาธารณสุข

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง
และมีสุขภาพดีขึ้น

สานักปลัด

3 รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ
ของตนเองและด้านสาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ
ของประชาชนและด้านสาธารณสุข

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง
และมีสุขภาพดีขึ้น

สานักปลัด

4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนไม่เป็น
โรคติดต่อ

สานักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 151

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก
6 เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

7 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว
8 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า เพื่อป้องกันโรคปากและ
เปื่อยใน โค กระบือ แพะ แกะ เท้าเปื่อยในโค กระบือ
แพะ แกะ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.)
ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อยใน โค กระบือ แพะ แกะ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

225,000

225,000

225,000

225,000

150,000

150,000

150,000

150,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน
225,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกลดลง
ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง
และมีสุขภาพดีขึ้น

สานักปลัด

150,000 ความพึงพอใจ สุนัขและแมวไม่
ประชาชน
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
15,000 ความพึงพอใจ โค กระบือ แพะ
ประชาชน แกะไม่เป็นโรคปาก
และเท้าเปื่อย

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

9 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

เครื่องพ่นหมอกควัน

-

-

236,000

236,000

236,000 เครื่องพ่นหมอก การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกลดลง
ควัน

สานักปลัด

10 เครื่องพ่นละอองฝอย ULV

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV

-

-

240,000

240,000

240,000

การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกลดลง

สานักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

เครื่องพ่น
ละอองฝอย
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๑ เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณให้กับ
การดาเนินงานตาม ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐
แนวทางโครงการ บาท จานวน ๑๖ หมู่บ้าน
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

320,000

320,000

320,000

320,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวน
ประชาชนใน
ตาบลปากช่องมี
สุขภาพดีและ
ให้ความสาคัญ
ด้านสุขภาพ
ของตนเองมาก
ขึ้น

ประชาชนในเขต
ตาบลปากช่องมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่
๑-๑๖
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๒ เงินอุดหนุนสาหรับการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ดาเนินงานตามแนวทาง
การดาเนินงานตาม ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐
โครงการพระราชดาริด้าน
แนวทางโครงการ บาท จานวน ๑๖ หมู่บ้าน
สาธารณสุข
พระราชดาริด้าน
1.โครงการ "ชุมชนร่วมใจใส่ใจ
สาธารณสุข
ตรวจมะเร็งเต้านม" หมู่ที่ 1 - 16
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ที่ 1 - 16
3. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one หมู่ที่ 1 - 16
หรือโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขอื่น (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลว. 31
ส.ค.2560)

แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

320,000

320,000

320,000

320,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวน
ประชาชนใน
ตาบลปากช่องมี
สุขภาพดีและ
ให้ความสาคัญ
ด้านสุขภาพ
ของตนเองมาก
ขึ้น

ประชาชนในเขต
ตาบลปากช่องมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

สานักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่
๑-๑๖
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓. การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 วางท่อระบายน้า บริเวณล้าห้วย
อดีตผู้ใหญ่สมนึก ข้ามไปวัดเขา
ปิ่นทอง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพื่อแก้ไขระบบการ
ระบายน้า

วางท่อระบายน้า คสล. ชัน 3
ขนาด Ø 1.00*1.00 เมตร 6
ท่อน 2 แถว 2 จุด (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

-

60,000

60,000

60,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000 ท่อลอดถนน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2 จัดซือรถบรรทุกน้าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ประจ้า
อบต.ปากช่อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพื่อป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยในเขต
ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียง

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า
๖,๐๐๐ ซีซี
หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่้ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้า จ้านวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
ส้านักงานประมาณ ธันวาคม
๒๕๖๑

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000

2,500,000

2,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,500,000 รถยนต์บรรทุก
น้าดับเพลิง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถป้องกัน
และระงับเหตุ
อัคคีภัยในเขต
ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียงได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส้านักปลัด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ชนิด
รถยนต์ 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่
น้อยกว่า 4 จังหวะ ระบายความร้อน
ด้วยน้า มีก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 240 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ที่
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก
สารพิษตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 2 เพลา มี
ความจุของถังน้าไม่น้อยกว่า
12,000 ลิตร มีถังน้าและถังโฟมอยู่
ในตัวพร้อมระบบผสมโฟม ด้านบน
ของถังติดตังแท่นปืนฉีดน้า/โฟม
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ้านวน 1 คัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3 จัดซือรถบรรทุกน้าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ประจ้า
อบต.ปากช่อง

เพื่อป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยในเขต
ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียง

4 ก่อสร้างป้อมยาม ประจ้าที่ท้า
การองค์การบริหารส่วนต้าบล
ปากช่อง

เพื่อความปลอดภัยของ ป้อมยามประจ้าที่ท้าการ อบต.
สถานที่ราชการ

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

5 ติดตังสัญญาณไฟฟ้าบริเวณสี่
แยก และจุดเสี่ยงภายในต้าบล
ปากช่อง

เพื่อความปลอดภัยใน ติดตังสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่
ชีวิตและทรัพย์สินของ แยกและจุดเสี่ยง ภายในต้าบล
ประชาชน
ปากช่อง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

6 บ้ารุง รักษา และซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในต้าบลปาก
ช่อง

เพื่อความปลอดภัยใน จัดซือวัสดุ อุปกรณ์ และบ้ารุง
ชีวิตและทรัพย์สินของ ซ่อมแซม ไฟฟ้าสว่างให้สามารถใช้
ประชาชน
งานได้

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6,900,000 รถยนต์บรรทุก
น้าดับเพลิง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถป้องกัน
และระงับเหตุ
อัคคีภัยในเขต
ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียงได้

ส้านักปลัด

ป้อมยาม

สถานท่ราชการมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

ไฟจราจร

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
7 ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุ
ในการเดินทางสัญจร (ถนน
ปลอดภัย)ภายในต้าบลปากช่อง

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ติดตังไฟจราจร ไฟกระพริบ
กระจกโค้งเงา ลูกระนาดและป้าย
สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ ภายใน
ต้าบลปากช่อง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ไฟจราจร ไฟ
กระพริบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

8 ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล

เพื่อความปลอดภัยใน กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ชีวิตและทรัพย์สินของ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
ประชาชน
,ตังจุดให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

9 บริหารจัดการศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.ปากช่อง

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ บริหารจัดการศูนย์ป้องกันและ
เหตุสาธารณภัยในเขต บรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง
ต้าบล

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

ส้านักปลัด

10 ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและ
แผนป้องกันเตรียมความพร้อม
รับสาธารณภัย

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและ
เหตุสาธารณภัยในเขต แผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับ
ต้าบล
สาธารณภัย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

11 บริหารจัดการศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.
ปากช่อง

เพื่อช่วยเหลือและ บริหารจัดการศูนย์อาสาสมัคร
อ้านวยความสะดวก ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ให้แก่ประชาชน อบต.ปากช่อง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

ส้านักปลัด

12 ฝึกอบรม อบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพล
เรือน

เพื่อช่วยเหลือและ ฝึกอบรม อบรมทบทวน อปพร.
อ้านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 บริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
รักษาความปลอดภัยประจ้า
ท้องถิ่น (ศปถ.ต.ปากช่อง)

เพื่อช่วยเหลือและ บริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
อ้านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยประจ้าท้องถิ่น
ให้แก่ประชาชน

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

14 ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต้าบลปากช่อง
หรือการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อช่วยเหลือและ จัดตังศูนย์และส่งเสริมการ
อ้านวยความสะดวก ด้าเนินงานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต้าบล
ให้แก่ประชาชน ปากช่อง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

15 ปรับปรุงท่อระบายน้าบริเวณ
หน้าบ้าน ผช.พาน กล่อมวงษ์
เลียบถนนสายส้านักพุทธา

เพื่อแก้ไขระบบการ ปรับปรุงท่อระบายน้า คศล. มอก
ระบายน้าให้สะดวกขึน ชัน 3 ขนาด Ø 0.80x1.00
เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

16 วางท่อระบายน้าบริเวณหน้า
บ้านนางมาลี วงษา ถึงคลองน้า
ทิง หมู่ที่ 2 ต้าบลปากช่อง
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อระบายน้าบริเวณหน้าบ้าน
และป้องกันน้าท่วมขัง นางมาลี วงษา ถึง คลองน้าทิง
หมู่ที่2 วางท่อระบายน้าขนาด
0.60×1.00เมตร ยาว 361.00
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต้าบล
ปากช่องก้าหนดและจัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-

824,000

824,000

824,000

824,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

17 ก่อสร้างรางระบายน้าบริเวณ
หน้า รพ.สต.ปากช่อง หมู่ที่ 3

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน รางระบายน้า คสล. ยาว 118
และป้องกันน้าท่วมขัง เมตร พร้อมท่อระบายน้า คสล.
ขนาด Ø 0.60 x 1.0 เมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
ก้าหนด)

รางระบายน้า

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

500,000

-

-

-

-
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 วางท่อระบายน้าบ้านนายสนิท
เฮงชัยโย - บ้านนางบุหงา
พลายพงษ์ษา หมู่ที่ 3

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 0.60x1.00 เมตร ระยะทาง
55 เมตร พร้อมบ่อพักส้าเร็จ

-

110,000

110,000

110,000

110,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

19 วางท่อระบายน้าสายบ้านเขาปิ่น
ทอง - เกาะขีเหล็ก หมู่ที่ 6

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 0.60x1.00 เมตร ระยะทาง
300 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

20 วางท่อระบายน้าบริเวณหน้า
บ้านนายธนัท ศักดิ์สุจริต
หมู่ที่ 10

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 0.80 x 1.00 เมตร ระยะทาง
50 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

-

200,000

200,000

200,000

200,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

21 วางท่อระบายน้าบริเวณหน้าวัด
หนองตาเนิด
หมู่ที่ 10

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 0.80 x 1.00 เมตร ระยะทาง
40 เมตร

-

150,000

150,000

150,000

150,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

22 วางท่อระบายน้าบริเวณทางเข้า เพื่อให้น้าระบายได้ทัน
บ้าน ด.ต.บุญชู ลาภเจริญทวี
และป้องกันน้าท่วมขัง
ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ พันธ์
ไทย หมู่ที่ 12

23 วางท่อระบายน้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3)
ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร
ระยะทาง 135 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. 2 จุด

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 1.00 x 1.00 เมตร ระยะทาง
373 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
10 จุด

400,000

-

-

-

-

-

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
24 ปรับปรุงฝาท่อรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 13
25 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
หมู่ที่ 14

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ฝาท่อได้รับการ
ปรับปรุง
น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ฝาท่อ

-

300,000

300,000

300,000

300,000

ท่อ คสล.

26 ก่อสร้างราวกันตกบริเวณท่อลอด เพื่อความปลอดภัยใน ราวกันตกบริเวณท่อลอดเหลี่ยม
เหลี่ยม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ชีวิตและทรัพย์สินของ จ้านวน 4 แห่ง
ประชาชน

-

150,000

150,000

150,000

150,000

ราวกันตก

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

27 ติดตังกล้องวงจรปิดบริเวณสี่
แยกปากช่องและบริเวณสี่แยก
สะพานปากช่อง หมู่ที่ 2

-

500,000

500,000

500,000

500,000

กล้องวงจรปิด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

-

500,000

500,000

500,000

500,000

กล้องวงจรปิด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

-

500,000

500,000

500,000

500,000

กล้องวงจรปิด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

-

500,000

500,000

500,000

500,000

กล้องวงจรปิด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

28 ติดตังกล้องวงจรปิดตรงสี่แยก
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8
29 ติดตังกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9
30 ติดตังกล้องวงจรปิดแยกหน้าวัด
และแยกเข้าโรงเรียนบ้านหนอง
ตาเนิด หมู่ที่ 10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน เปลี่ยนฝาท่อรางระบายน้า
และป้องกันน้าท่วมขัง
เพื่อให้น้าระบายได้ทัน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
และป้องกันน้าท่วมขัง จ้านวน 4 แห่ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อความปลอดภัยใน ติดตังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ชีวิตและทรัพย์สินของ ครบชุด
ประชาชน
เพื่อความปลอดภัยใน ติดตังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ชีวิตและทรัพย์สินของ ครบชุด
ประชาชน
เพื่อความปลอดภัยใน ติดตังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ชีวิตและทรัพย์สินของ ครบชุด
ประชาชน
เพื่อความปลอดภัยใน ติดตังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ชีวิตและทรัพย์สินของ ครบชุด
ประชาชน

กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
31 ติดตังกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14
32 ติดตังกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง
ภายในต้าบลปากช่อง
33 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ข้ามล้าห้วยหนองตาโต หมู่ที่ 4
34 ก่อสร้างรางระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต้าบลปากช่อง
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

35 ก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณบ้าน
นายสวัสดิ์ เนียมเตียง หมู่ที่ 6

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อความปลอดภัยใน ติดตังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ชีวิตและทรัพย์สินของ ครบชุด
ประชาชน
เพื่อความปลอดภัยใน ติดตังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ชีวิตและทรัพย์สินของ ครบชุด
ประชาชน
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ท่อลอดเหลี่ยมคสล. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

-

500,000

500,000

500,000

500,000

กล้องวงจรปิด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

-

500,000

500,000

500,000

500,000

กล้องวงจรปิด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ท่อลอดเหลี่ยม

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน ก่อสร้างรางระบายน้าภายใน
และป้องกันน้าท่วมขัง หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 260 เมตร
และวางท่อ คสล.มอก.ชัน3
ขนาด 0.60×1.00เมตร จ้านวน
16 ท่อน ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด
และจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

-

860,900

860,900

860,900

860,900

รางระบายน้า

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

-

800,000

800,000

800,000

800,000

ฝายน้าล้น 1
แห่ง

แก้ไขปัญหาถนน
พังจากน้าและการ
ระบายน้า

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
เซาะถนนพัง และ
ระบายน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. พร้อม
แนวกันน้า (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก้าหนด)

คสล. จ้านวน 1
จุด
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ท่อ คสล.
ระบายน้า

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

ท่อ คสล.
ระบายน้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 วางท่อระบายน้าบริเวณทางเข้า
บ้านนางสุกัญญา มีพิษ เชื่อมต่อ
ล้าห้วย หมู่ที่ 12

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 0.60 x 1.00 เมตร ระยะทาง
135 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
2 จุด (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก้าหนด)

37 วางท่อระบายน้าบริเวณเลียบ
ถนนทางหลวง ชนบทจอมบึง หนองกวาง หมู่ที่ 14

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 1.00 x 1.00 เมตร ระยะทาง
135 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

-

400,000

400,000

400,000

400,000

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

38 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ
เขาช่องลม หมู่ที่ 16

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ท่อลอดเหลี่ยมคสล. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ท่อลอดเหลี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพ
คสล. จ้านวน 1 การระบายน้า
จุด
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

39 วางท่อระบายน้าบริเวณบ้าน
นายจ้าเริญ ชมพูทอง

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 1.00 x 1.00 เมตร ระยะทาง
10 ม. (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก้าหนด)

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ท่อ คสล.

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

40 วางท่อระบายน้าบริเวณบ้าน
นางนก โก้กล่้า

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน วางท่อ คสล. (มอก.ชัน 3) ขนาด
และป้องกันน้าท่วมขัง Ø 1.00 x 1.00 เมตร
ระยะทาง 10 ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ท่อ คสล.

เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้า
ป้องกันน้าท่วมขัง

กองช่าง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

41 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
อปพร. ของ อบต.ปากช่อง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า
และต่อเติมอาคารศูนย์ ปูกระเบืองพืนและงานไฟฟ้า
อปพร.
อาคารศูนย์ อปพร.

42 ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยน้า
ท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม

เพื่อป้องกันและ จัดท้ารางระบายน้า รางท่อ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย ระบายน้าขุดลอกคูคลอง และท่อ
น้าท่วม
ระบายน้าต่างๆ

20,000

43 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เพื่อป้องกันและ จัดหาเครื่องมือช่วยเหลือ
บรรเทาปัญหาขาด ผูป้ ระสบภัย จัดหาแหล่งน้า
แคลนน้าจากภัยแล้ง อุปโภค บริโภค และการเกษตรใน
พืนที่ประสบภัยแล้ง

100,000

44 แก้ไขท่อระบายน้า 4 จุด หมู่ 5

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน ปรับปรุงท่อระบายน้า คสล. มอก
และป้องกันน้าท่วมขัง ชัน 3 ขนาด Ø 0.80*1.00 ม.
จ้านวน 4 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม
24 ท่อน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

110,000

110,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

40,000

40,000

40,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

110,000 ความพึงพอใจ บ้ารุงซ่อมแซมส่วน
ของผู้มาใช้
ที่ช้ารุดและเพิ่ม
บริการ
คุณภาพในการ
บริการประชาชน
20,000

กองช่าง

ปัญหาอุทกภัยลดลง

ส้านักปลัด

100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนประสบ
ของประชาชน ปัญหาภัยแล้งลดลง

ส้านักปลัด

40,000

ร้อยละของ
ผู้ประสบภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 164

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
45 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม
บ้านแปดหลัง หมู่ที่ 11
ต้าบลปากช่อง

เพื่อให้น้าระบายได้ทัน ปรับปรุงซ่อมแซมโดยท้าการเรียง
และป้องกันน้าท่วมขัง หินยาแนวและหินก่อขนาดกว้าง
5.64-10.00 เมตร ยาว 17.50
เมตร พืนที่ไม่น้อยกว่า 147.40
ตารางเมตร พร้อมติดตังการ์ดเรล
ยาว 7.62 เมตร จ้านวน 2 ชุด
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด
และจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

46 วางท่อระบายน้า คสล.มอก.
เพื่อให้น้าระบายได้ทัน
ชัน 3 พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 และป้องกันน้าท่วมขัง
สี่แยกหนองชะนางถึงบ้าน
นางล้าไย บังวัด หมู่ที่ 4
ต้าบลปากช่อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วางท่อระบายน้า คสล. มอก.ชัน 3
ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร
ระยะความยาว 292.00 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด
0.80x0.80 เมตร จ้านวน 28
ชุด และบ่อพัก คสล. ขนาด
1.20x1.20 เมตร จ้านวน 1 ชุด
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต้าบลปากช่องก้าหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

177,000

177,000

177,000

-

481,000

481,000

481,000

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

177,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

481,000

ท่อ คสล.

น้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน้าท่วม
ในพืนที่

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๗ แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนโครงการสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสในเขตตาบลปาก
ช่อง

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้สูงอายุ เด็ก
ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส มี
สวัสดิการเพื่อยังชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชน
กิจกรรมการรณรงค์
ตระหนักและเห็นคุณค่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนตระหนักใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สานักปลัด

2 พัฒนาป่าชุมชนตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชน
จัดทาแนวป้องกันไฟป่าในเขตป่า
ตระหนักและเห็นคุณค่า ชุมชมชนตาบลปากช่อง
ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนตระหนักใน
การ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สานักปลัด

3 จัดทาแนวเขตที่สาธารณะ

เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ จัดทาแนวเขตสาธารณะ
สาธารณะ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ไม่มีการบุกรุกที่
สาธารณะ

สานักปลัด

แผนงานการเกษตร

แนวเขต
สาธารณะ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

เพื่อให้บริเวณ
บ้านเรือนชุมชนมีความ
สวยงามน่าอยู่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
มีกิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชน

5

เพื่อจัดกิจกรรมบาเพ็ญ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น
สาธารณประโยชน์ ปลุกต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง ถางป่า
เป็นต้น

ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว

แผนงานการเกษตร

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทาความสะอาดบ้านเรือนและ
ปลูกผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้
ประดับ บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ต่างๆ ในชุมชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

บริเวณบ้านเรือน
และชุมชน
มีสภาพแวดล้อม
สวยงามน่าอยู่

สานักปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ความพึงพอใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของผู้เข้าร่วม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรม

สานักปลัด
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 3
๒ ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 14
๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน

๔ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการน้าเสียใน
ครัวเรือนและชุมชน

แผนงานการเคหะและชุมชน

เพื่อการกาจัดขยะให้
ถูกสุขลักษณะ
เพื่อการกาจัดขยะให้
ถูกสุขลักษณะ
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้
สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชนได้

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ขยะในพื้นที่ได้รับ
การกาจัด
ขยะในพื้นที่ได้รับ
การกาจัด
เขตพื้นที่ อบต. มี
การจัดเก็บขยะที่ดี

ก่อสร้างเตาเผาขยะ จานวน 3 แห่ง

-

-

150,000

150,000

150,000

เตาเผาขยะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ จานวน 3 แห่ง

-

-

150,000

150,000

150,000

เตาเผาขยะ

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

รณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
เรื่องจัดการขยะ ป้ายห้ามทิ้งขยะ
อบรมให้ความรู้กับประชาชนและ
สร้างชุมชนต้นแบบการบริหาร
จัดการขยะ

เพื่อให้ประชาชน รณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการ
ตระหนักถึงผล
น้าเสียในครัวเรือนและชุมชน
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในครัวเรือนและชุมชน

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความพึงพอใจ ประชาชนตระหนัก
ของประชาชน ถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
๕ บริหารจัดการขยะชุมชน

๖ ชุมชนต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะ

แผนงานการเคหะและชุมชน

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือนและชุมชน

รณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการ
และส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน
- จัดซื้อถังคัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัด
สะอาด
- จัดกิจกรรมตามโครงการแม่บ้าน
มหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและ
คัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน
- อบรมให้ความรู้กับประชาชน
- กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน
2. ลดปัญหามลพิษจากขยะ
3. สร้างจิตสานึกให้ชุมชน
รักษาความสะอาดและรู้จัก
วิธีคัดแยกและกาจัดขยะที่
ถูกต้อง

อบรมให้ความรู้สร้างจิตสานึก
ให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ
สร้างชุมชนต้นแบบ ภายในตาบล
ปากช่อง และกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนตระหนัก
ของ
ถึงการ
ประชาชนและ
จัดการขยะ
ปริมาณขยะ
ครัวเรือนและ
ชุมชน
ขยะชุมชน
น้อยลง

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000 จานวนหมู่บ้านที่ 1. ปริมาณขยะใน
เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนลดลงชุมชน

สานักปลัด

2. ประชาชนมี
จิตสานึกในการ
รักษาความสะอาด
และรู้จักวิธีคัดแยก
และกาจัดขยะที่
ถูกต้อง
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมี จัดส่งบุคลากรของท้องถิ่นเข้ารับ
ความรู้ความสามารถ การอบรม ศึกษาดูงานจาก
เหมาะสมในการปฏิบัติ หน่วยงานอื่นๆ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ10 ของ บุคลากรของท้องถิ่นมี
บุคลากรเข้ารับ ความรู้ความเข้าใจใน
การอบรมฯ การบริหารงานมากขึ้น

สานักปลัด

2 ฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงาน อบต. ผู้นาท้องที่
ผู้นาชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
อบรม

สานักปลัด

หน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผนงานบริหารทั่วไป

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. และพนักงาน
อบต. มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตน

อบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงาน อบต. ผู้นาท้องที่ ผู้นา
ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาดูงานสถานที่ที่ประสบ
ความสาเร็จด้านการบริหาร
จัดการองค์กร และกลุ่มชุมชนต่างๆ

ผู้บริหาร สมาชิก
อบต.และพนักงาน
อบต. มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 บริการอินเตอร์เน็ตตาบล

เพื่ออานวยความ มีสถานที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้
สะดวกให้แก่ประชาชน บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
ผู้รับบบริการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการรับบริการ

สานักปลัด

4 พัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ

เพื่ออานวยความ ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการ
สะดวกให้แก่ประชาชน ปฏิบัติงานและจัดให้มีศูนย์บริการ
ผู้รับบบริการ
ร่วมครบ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการรับบริการ

สานักปลัด กอง
คลัง กองช่าง
กองการศึกษาฯ

5 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ที่ทาการ อบต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
การปฏิบัติราชการและ ที่ทาการอบต.
อานวยความสะดวกให้
ประชาชนผู้รับบบริการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ที่ทาการ อบต. การปฏิบัติงานของ
ได้รับการปรับปรุง อบต.เป็นไปด้วย
ซ่อมแซม ต่อเติม ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

6 ปรับปรุง บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วน
ตาบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปรับปรุง บารุงรักษาและซ่อมแซม
การปฏิบัติราชการและ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อานวยความสะดวกให้ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นของ อบต.
ประชาชนผู้รับบบริการ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ที่ทาการ อบต. การปฏิบัติงานของ
ได้รับการปรับปรุง อบต.เป็นไปด้วย
ซ่อมแซม ต่อเติม ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

7 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
การจัดเก็บภาษีและเพื่อ ทรัพย์สิน สามระยะ
เพิ่มรายได้ของ อบต. ระยะที่ 1 ปี 2563
ระยะที่ 2 ปี 2564
ระยะที่ 3 ปี 2565

100,000

100,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละของรายได้ อบต.จัดเก็บรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000

5,000

5,000

5,000 ร้อยละของรายได้ อบต.จัดเก็บรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80 ต่อ อบต. นาข้อมูลที่
ความพึงพอใจ ได้มาพัฒนาปรับปรุง
ของประชาชน การปฏิบัติงานให้มี

กองคลัง

เพื่อพบปะรับฟังปัญหา เพื่อพบปะรับฟังปัญหาของ
ของประชาชน และเน้น ประชาชน และเน้นให้บริการใน
ให้บริการในเชิงรุกและ เชิงรุกและเพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต.
เพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต.

9 ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่อง

เพื่อประเมินความพึง ดาเนินการจ้างหน่วยงาน เพื่อ
พอใจของประชาชนใน ประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการ

10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
ร่วมในการพัฒนา เพื่อจัดทา ทบทวน ปรับปรุง แผน
ท้องถิ่นของตนเอง ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น,
ประชุมสภา อบต. สัญจร,นายก
พบประชาชนสัญจร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

11 จัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระดับต่างๆ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดการเลือกตั้งกรณีตาแหน่งว่าง
ได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ สนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่างๆ
ของตนตามรัฐธรรมนูญ

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

แผนงานบริหารทั่วไป

เพื่อดาเนินการตาม จัดกิจกรรมดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000

8 โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

12 กิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง
มากขึ้น

สานักปลัด

ประชาชน
ประชาชนได้รับรู้
ออกมาใช้สิทธิ ถึงสิทธิและหน้าที่
ในการเลือกตั้ง
ของตน
มากกว่าร้อยละ
70

สานักปลัด

ร้อยละ
โครงการที่
ดาเนินการได้ทัน

สานักปลัด

เพื่อสนองตอบ
นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 อบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน

เพื่อจัดกิจกรรมอบรม จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

14 อบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เพื่ออบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
คณะกรรมการตรวจ การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจการ
งานจ้าง
จ้าง

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

15 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ่นด้านการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

เพื่ออบรมบุคลากร อบรมให้ความรู้ผู้บริหาร สมาชิก
ท้องถิ่นให้ความรู้ ใน สภาฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
การปฏิบัติตาม
ตาแหน่ง และในสภาฯ
ตาแหน่งหน้าที่

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความพึงพอใจ ผู้บริหาร สมาชิก
ของผู้เข้าร่วม สภาฯมีความเข้าใจ
กิจกรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

เพื่อประชาสัมพันธ์การ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ดาเนินงานของ อบต. ภารกิจของอบต. เช่น วารสาร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม แผ่นพับ ภาพเคลื่อนไหว/
ภาพยนตร์ คู่มือประชาชน แถลง
ข่าว รถโฆษณาเคลื่อนที่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จัดทา spot เสียง
ตามสาย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน
ประชาชนรับทราบ
รับทราบบทบาท บทบาท ภารกิจ
ภารกิจและความ และความพึงพอใจ
พึงพอใจในสื่อ ในสื่อประชาสัมพัธ์
ประชาสัมพัธ์

สานักปลัด

16 สื่อประชาสัมพันธ์

แผนงานบริหารทั่วไป

เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ
คุณธรรมจริยธรรม
คณะกรรมการตรวจ
งานจ้างมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการตรวจงาน
จ้าง

กองคลัง
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภา
ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบล

เพื่อขยายห้องประชุม ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การ
สภาให้เพียงพอต่อการ บริหารส่วนตาบล(รายละเอียด
รับรอง
ตามแบบ อบต.กาหนด)

2 ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ
บริเวณสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่อง หมู่ที่ 4
ตาบลปากช่อง

เพื่อปรับปรุงอาคาร อาคารขนาดพื้นที่กว้าง 10.00
สาหรับเก็บพัสดุ และ เมตร ยาว 16.00 เมตร พื้นที่
ครุภัณฑ์ของ อบต. อาคาร 160.00 ตารางเมตร
ตามแบบอบต.ปากช่องกาหนด
โดยทาการกั้นห้องภายในและชั้น
วางเอกสาร ตามแบบอบต.ปาก
ช่องกาหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

500,000

-

-

-

-

-

367,000

367,000

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีสถานที่พร้อม
ที่ทาการ อบต.
ส
าหรั
บการประชุม
ได้รับการ
สภาและจัดกิจกรรม
ปรับปรุง
ของ อบต.
ซ่อมแซม ต่อเติม

367,000 อาคารสามารถ
จัดเก็บวัสดุ
ครุภัณฑ์ได้

มีสถานที่เก็บ
เอกสารวัสดุ และ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
3 ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่อง

เพื่อให้บริการประชาชน ขนาดกว้าง 6 .00 เมตร
และผู้มาติดต่องาน ยาว 30.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
ราชการ
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่องกาหนดและจัดทาป้าย
ประชาสัมพันนธ์โครงการ

4 ปรับปรุงอาคารสานักงาน อบต.
ปากช่อง

ปรับปรุงอาคาร
สานักงานสาหรับ
รับแขก และการ
ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารสานักงาน อบต.
(ห้องปลัด,ห้องรองปลัด )
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กาหนด)

5 ก่อสร้างรั้วพร้อมกาแพงกันดิน
โดยรอบที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากช่อง

เพื่อความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบ
ของสถานที่ราชการ
ต่อการให้บริการ
ประชาชน

ขนาดความสูงของรั้ว 2.00 เมตร
ยาว 341.00 เมตร พร้อม
กาแพงกันดิน ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่องกาหนด
และจัดทาป้ายประชาสัมพันนธ์
โครงการ

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่
สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากช่อง

เพื่อปรับปรุงสถานที่ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ให้บริการประชาชน 457.00 ตารางเมตร

แผนงานเคหะและชุมชน

-

100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
421,000 421,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
421,000 ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

กองช่าง

มีสถานที่รับรอง
แขกและให้บริการ
ประชาชน

สานักปลัด

-

200,000

200,000

200,000

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

-

-

1,707,000

1,707,000

1,707,000

ร้อยละของ
ที่ทาการ อบต. มี
ความพึงพอใจ ความเป็นระเบียบ
ต่อการบริการ และความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นบริการ
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

-

-

249,000

249,000

249,000

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

กองช่าง

มีสถานที่ให้บริการ
ประชาชน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
7 ปรับปรุงอาคารโรงผลิตน้าดื่ม
อบต.ปากช่อง บริเวณสานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลปาก
ช่อง หมู่ที่ 4 ตาบลปากช่อง

เพื่อปรับปรุงโรงผลิตน้า อาคารขนาดพื้นที่กว้าง 3.00
ดื่ม
เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่
อาคาร 18.00 เมตร ตามแบบ
อบต.ปากช่องกาหนด

-

๘ ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคน
พิการ องค์การบริหารส่วนตาบล
ปากช่อง

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับ ขนาดพื้นที่ปรับปรุง กว้าง 4.00
บริการคนพิการ เมตร ยาว 8.00 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 32.00 ตารางเมตร

-

๙ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารของ
อบต. เพื่ออานวยความสะดวก
คนพิการและสตรี

เพื่ออานวยความ ปรับปรุงอาคารภายใน อบต. เพื่อ
สะดวกคนพิการและสตรี อานวยความสะดวก เช่น ราวจับ
ทางราด และห้องน้าสาหรับคน
พิการ

แผนงานเคหะและชุมชน

500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
134,000 134,000

-

500,000

60,000

60,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
134,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

โรงผลิตน้าดื่ม

โรงผลิตน้าดื่มมี
สภาพพร้อมใช้งาน

60,000 อาคารสาหรับคน มีอาคารบริการคน
พิการ
พิการสาหรับคน
พิการ มาใช้บริการ
หรือมีกิจกรรม
สาหรับคนพิการ
500,000 ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการ

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

สานักปลัด

สานักปลัด
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน

เพื่อให้สภาองค์กรมี อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

สภาองค์กรชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด

2 พัฒนาศักยภาพประชาคม
หมู่บ้านเข้มแข็ง

เพื่อให้ประชาคม อุดหนุนงบประมาณเพื่อการ
หมู่บ้านมีส่วนร่วมใน พัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาคมหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 บริหารจัดการศูนย์ประสานการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุน
ภารกิจ ของ อปท.

เพื่อสนับสนุนโครงการ อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล พัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับศูนย์
ประสานฯ

การสนับสนุน
ภารกิจของอปท.
เกิดความสะดวก
รวดเร็ว มีการ
ประสานเชื่อมโยง
อย่างต่อเนื่อง

สานักปลัด

4 โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองและ
ป้องกันแก้ไขและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นใน อปท.

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง

สานักปลัด

5 ป้ายไฟวิ่ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.ปากช่อง

เพื่อใช้เป็นช่องทางการ ป้ายไฟวิ่งมีขนาดแสดงผล LED สี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล แดงกว้างไม่น้อยกว่า 48 ซม. ยาว
ข่าวสารของ อบต. ไม่น้อย กว่า 190 ซม. หนาไม่

100,000

100,000

100,000

100,000

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับข้อง
มูลข่าวสารเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้งทุกระดับ

สานักปลัด

ประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
คณะกรรมการอื่นๆร่วมกับ อบต.

-

น้อยกว่า 7 ซม.
6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ ปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของตนตามรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งทุกระดับ

50,000
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แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้าน พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สายบ้านนาสมอหมู่ที่ 3
เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,500 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 15,000 ตารางเมตร

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8
เชื่อมบ้านหนองตาอ้น
หมู่ที่ 16 ตาบลปากช่อง อาเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,500 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 15,000 ตารางเมตร

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 180

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ
บ้านเขารังเสือตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,100 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 6,600 ตารางเมตร

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
ไปมาสะดวก ปลอดภัย คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 770 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 4,620 ตารางเมตร

2,310,000

2,310,000

2,310,000

2,310,000

2,310,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
ไปมาสะดวก ปลอดภัย คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,500 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 15,000 ตารางเมตร

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สายบ้านนายบัว ปานน้อย
เชื่อมต่อสายทางบ้านเขาปิ่นทอง
- หนองไผ่ หมู่ที่ 6
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
5 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายศาลเจ้า หมู่ที่ 10
เชื่อมหมู่ที่ 11
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 181

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 6,000 ตารางเมตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายวัดเขารังเสือ หมู่ที่ 11
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13
ตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
ไปมาสะดวก ปลอดภัย คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 6,000 ตารางเมตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์
เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านห้วยยาง
ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ระยะทาง 1,290.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,740.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าค
สล.มอก. ชั้น 3 Ø 0.60x1.00
เมตร จานวน 4 แถว แถวละ 8 ท่อน
รวม 32 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบลปาก
ช่องกาหนด และจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

3,982,000

3,982,000

3,982,000

3,982,000

3,982,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สายหมู่ที่ 11 บ้านแปดหลัง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10
บ้านหนองตาเนิด ตาบลปากช่อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 182

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,560 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

4,680,000

4,680,000

4,680,000

4,680,000

4,680,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านบ้านหนองมะกอก
หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อ บ้านเกาะ
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
ไปมาสะดวก ปลอดภัย คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,200 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาเนิด
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4
บ้านหนองชะนาง และเชื่อมต่อ
หมู่ที่ 14 บ้านพุแคใต้
ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
ไปมาสะดวก ปลอดภัย คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทางรวม 1,080 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 6,480 ตารางเมตร

3,100,000

3,100,000

3,100,000

3,100,000

3,100,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไปมาสะดวก ปลอดภัย
สายบ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 15
เชื่อมต่อบ้านหนองกง หมู่ที่ 4
ตาบลปากช่อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 183

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)
12 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8
บ้านหนองไผ่ ตาบลปากช่อง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
ไปมาสะดวก ปลอดภัย คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,427 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พื้นที่ลาดยาง 8,562 ตารางเมตร

4,200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,200,000

4,200,000

4,200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4,200,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
มาสะดวก ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 184

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาสมอ
หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

2 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ เพื่อให้ประชาชนมี
ที่ 14 บ้านพุแคใต้ ตาบลปาก สถานที่ทากิจกรรม
ช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ต่างๆ ของหมู่บ้าน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 17 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อม
เวทีและห้องนา
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 17 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อม
เวทีและห้องนา

-

2,700,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ศาลา
ประชาชนมี
ราชบุรี
ประชาคม 1 สถานที่ทากิจกรรม
หลัง
ต่างๆของหมู่บ้าน

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ศาลา
ประชาชนมี
ราชบุรี
อเนกประสงค์ สถานที่ทากิจกรรม
1 แห่ง
ต่างๆ ของหมู่บ้าน
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แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ เพื่อป้องกันและระงับ
ความจุ 12,000 ลิตร ชนิดสิบ เหตุอัคคีภัยในเขต
ล้อ
ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ ชนิด
รถยนต์ 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่
น้อยกว่า 4 จังหวะ ระบายความ
ร้อนด้วยน้้า มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมขับเคลื่อน
ไม่น้อยกว่า 2 เพลา มีความจุของถัง
น้้าไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร มีถัง
น้้าและถังโฟมอยู่ในตัวพร้อมระบบ
ผสมโฟม ด้านบนของถังติดตั้งแท่น
ปืนฉีดน้้า/โฟม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

2565
(บาท)
6,900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
รถยนต์
บรรทุกน้้า
ดับเพลิง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถป้องกัน อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี
และระงับเหตุ
อัคคีภัยในเขต
ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียงได้
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

17,000

-

-

กองการศึกษา

-

9,000

-

-

กองการศึกษา

-

-

4,500

-

-

กองการศึกษา

-

-

1,900

-

-

กองการศึกษา

36,200

-

-

-

-

กองการศึกษา

3,300

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.
2562

-

-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

-

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

4 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

5 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

6 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

7 การศึกษา
8 การศึกษา
9 การศึกษา

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางาน ขนาด 60*120*75 ซม.
จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ทางาน ขนาด 58*60*90 ซม.
จานวน 1 ตัว
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสาหรับเด็กปฐมวัย
จัดซื้อบล๊อคสี 3 ชั้น 6 ช่อง จานวน 4 อัน
จัดซื้อบล๊อคสี 3 ชั้น 3 ช่อง จานวน 46 อัน

ที่

หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

3 การศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
2563
(บาท)

300,000
4,000
18,400

300,000
18,400
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมวด

ประเภท

10 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน
ลาโพงขนาด 15 นิ้ว กาลังขับ 2,500 วัตต์
พร้อมไมโครโฟน จานวน 2 ตัว

17,000

17,000

-

-

-

กองการศึกษา

11 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

10,000

-

-

-

-

กองการศึกษา

12 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะเรียนหน้าขาวแบบนั่งกับพื้นขนาด60*
120*30 ซม. แบบพับขาได้ จานวน 6 ตัว
ตู้เหล็กบานพับ เปิด-ปิด ประตู 2 บาน
จานวน 3 ตู้
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก จานวน 3 ตู้

-

-

กองการศึกษา

13 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

14 การศึกษา
15 การศึกษา
16 การศึกษา

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน

17 การศึกษา
18 การศึกษา
19 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน

20 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

แบบ ผ. 03

โต๊ะญี่ปุ่น ขนาด 24" * 24 "
จานวน 5 ตัว
ชั้นวางหนังสือ จานวน 1 อัน
ชั้นวางรองเท้าเด็ก จานวน 2 อัน
โต๊ะทางาน ขนาด 1.20 เมตร
พร้อมเก้าอี้ทางาน จานวน 1 ชุด
เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว
เก้าอี้บุนวม จานวน 1 ตัว
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน
เลื่อน กระจก และตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
จานวน ๒ เครื่อง

9,000

9,000

9,000

1,500

-

-

-

-

กองการศึกษา

2,000
3,000
10,000

-

-

-

-

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

1,500
500
18,000

10,800

10,800

10,800

10,800

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

-

56,000

-

-

-

กองการศึกษา
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

แผนงาน

21 การศึกษา
22 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
23 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
24 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
25 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
26 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
27 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
28 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
29 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
30 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

บัญชีครุภัณฑ์

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี แบบ smart tv
ขนาด ๓๒ นิ้ว
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

กองการศึกษา

-

10,200

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 189

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

แผนงาน

31 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
32 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
33 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
34 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
35 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
36 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

บัญชีครุภัณฑ์

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 15 จานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16 จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

-

120,000

120,000

120,000

120,000

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 190

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

37 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader) จานวน 1 เครื่อง
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม

-

-

38 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
มาตรฐาน มอก. จานวน 1 เครื่อง

-

-

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

700

-

-

กองการศึกษา

40,200

-

-

กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 191

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

หมวด

ประเภท

39 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

40 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

41 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

42 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

43 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน 2 คัน
ขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดา) ความเร็ว 10 แผ่น
ต่อนาที ระบบมัลติฟังชั่น ระบบกระดาษ
ธรรมดา ย่อ-ขยาย ได้ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.
2562
ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

102,000

-

50,000

30,000

100,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

22,000

-

กองคลัง

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

กองคลัง

-

30,000

-

-

กองคลัง

100,000

100,000

2564
(บาท)

100,000

100,000

กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 192

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

44 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader) จานวน 1 เครื่อง
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม

-

-

45 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถยนต์ประจากองช่าง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนส่ง
- ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสองล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

-

-

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

700

-

-

กองคลัง

715,000

-

-

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 193

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

-

17,000

-

-

กองช่าง

-

30,000

-

-

กองช่าง

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

46 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดา-สี)
ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาทีธรรมดา ย่อ ขยายได้
ใช้กับกระดาษ A4 และ A3 จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สานักงานประมาณ

-

-

47 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสารสานักงาน จานวน 6 ตู้

15,000

15,000

48 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

17,000

49 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.
2562

-

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

งบประมาณ
2563
(บาท)
120,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 194

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

หมวด

ประเภท

50 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

51 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

52 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

53 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

54 พาณิชย์
55 พาณิชย์

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

56 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

57 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

58 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องพิมพ์เอกสารสาหรับสานักงานเขียนแบบ
(สี)กระดาษ A3 จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน 1 คัน
ขนส่ง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
21 ล้านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง ขนาด 1500 วัตต์ และลาย
ตัวส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้า จานวน 6 เครื่อง
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้า ชนิดจมน้า ขนาด 2 แรง
จานวน 6 เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด ๑ kva มี
กาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kva (๖๐๐
watts) จานวน ๒ เครื่อง

2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

50,000

-

-

-

กองช่าง

51,000

-

-

-

-

กองช่าง

17,000

-

-

-

-

กองช่าง

90,000

45,000

45,000

45,000

45,000

กองช่าง

24,000
75,000

24,000
75,000

24,000
75,000

24,000
75,000

24,000
75,000

กองช่าง
กองช่าง

-

11,800

-

-

-

กองช่าง

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สานักงานประมาณ

-

2,800,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู

-

40,200

2,800,000

-

2,800,000

-

2,800,000

-

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 195

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

กองช่าง

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

59 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

-

17,000

60 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

-

-

52,000

52,000

52,000

กองช่าง

61 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพิมพ์ multifuntion ชนิดเลเซอร์หรือชนิด
LED สี
จัดซื้อซับเมอร์สตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งซับเมอร์สบริเวณวัดสูงเนิน หมู่ที่ 4
จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมเครื่องสูบน้าและติดตั้งระบบเครื่องกรอง
น้าดื่ม หมู่ที่ 14

-

-

9,100

9,100

9,100

กองช่าง

62 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องกรองน้าดื่มโครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมเครื่องสูบน้าและติดตั้งระบบเครื่องกรอง
น้าดื่ม หมู่ที่ 14

-

-

30,000

30,000

30,000

กองช่าง

63 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งหอถัง อุปกรณ์เครื่องสูบน้า และเดิน
ระบบท่อประปาบ้านเกาะขี้หนอน - หนอง
มะกอก หมู่ที่ 15

-

-

52,000

52,000

52,000

กองช่าง

64 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

-

-

9,100

9,100

9,100

กองช่าง

65 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

-

-

9,100

9,100

9,100

กองช่าง

66 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า หมู่ที่ 3
จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7
จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงโซล่าเซลล์
พร้อมระบบควบคุม หมู่ที่ 13

-

-

215,928

215,928

215,928

กองช่าง

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 196

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

หมวด

ประเภท

67 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

68 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

69 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

70 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

71 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

72 การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

73 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าและอุปกรณ์หมู่ที่ 14
จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร พร้อมเครื่องสูบน้า หมู่ที่ 16
จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1
จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้าเพื่อการเกษตร หมู่ 5
จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6
จัดซื้อเครื่องสูบน้าตามโครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้าด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือระบบโซล่าเซลล์เพื่อ
การเกษตรจากคลองชลประทาน หมู่ที่ 13
เชื่อมหมู่ที่ 1

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
52,000

-

-

9,100

9,100

9,100

กองช่าง

-

-

52,000

52,000

52,000

กองช่าง

-

-

9,100

9,100

9,100

กองช่าง

-

-

9,100

9,100

9,100

กองช่าง

-

-

4,032,305

4,032,305

4,032,305

กองช่าง

เทปวัดระยะ สายเหล็ก เคลือบไนล่อน ความ
ยาว 50 เมตร จานวน 1 อัน

-

-

5,000

-

-

กองช่าง

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2564
(บาท)
52,000

2565
(บาท)
52,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 197

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

แผนงาน

74 เคหะและชุมชน

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. 03

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader) จานวน 1 เครื่อง
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
700

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 198

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

75 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ขนส่ง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๗๐
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้า จานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สานักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

สานักปลัด

76 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซื้อรถบรรทุกน้าดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด
ขนส่ง
รถยนต์ 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4
จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้า มีกาลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 2
เพลา มีความจุของถังน้าไม่น้อยกว่า 12,000
ลิตร มีถังน้าและถังโฟมอยู่ในตัวพร้อมระบบผสม
โฟม ด้านบนของถังติดตั้งแท่นปืนฉีดน้า/โฟม
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

-

-

6,900,000

6,900,000

6,900,000

สานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

งบประมาณ
2563
(บาท)

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

77 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายนอกสานักงาน
ติดตั้งบริเวณสี่แยกปากช่องและบริเวณสี่แยก
สะพานปากช่อง หมู่ที่ 2 จานวน 1 ชุด โดย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

-

-

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

78 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายนอกสานักงาน
ติดตั้งตรงสี่แยกบ้านหนองไผ่ จานวน 1 ชุด
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

-

-

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

งบประมาณ
2563
(บาท)

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

79 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายนอกสานักงาน
ติดตั้งภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 จานวน
1 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

-

-

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

80 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายนอกสานักงาน
ติดตั้งบริเวณแยกหน้าวัด และแยกเข้าโรงเรียน
บ้านหนองตาเนิด หมู่ที่ 10 โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

-

-

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 201

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

งบประมาณ
2563
(บาท)

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

81 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายนอก
สานักงานติดตั้งภายในหมู่บ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14
จานวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

-

-

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

82 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายนอกสานักงาน
ติดตั้งตามจุดเสี่ยงภายในตาบลปากช่อง
จานวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

-

-

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 202

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

51,000

-

-

สานักปลัด

-

16,000

-

-

สานักปลัด

32,400

-

-

-

-

สานักปลัด

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
มาตรฐาน มอก. จานวน 2 เครื่อง

-

-

72,000

-

-

สานักปลัด

เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ขนาด 24,000 BTU
มาตรฐาน มอก. จานวน 2 เครื่อง

-

-

87,000

-

-

สานักปลัด

-

-

-

-

สานักปลัด

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

หมวด

ประเภท

83 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
- ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
- ปี 2563 จานวน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

22,000

-

84 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

-

85 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

86 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

87 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

88 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

แบบ ผ. 03

ไมโครโฟนสาหรับใช้ในห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปากช่อง

120,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 203

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

89 บริหารงานทั่วไป
90 บริหารงานทั่วไป
91 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน

92 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

93
94
95
96
97

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป

98 บริหารงานทั่วไป
99 บริหารงานทั่วไป

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จานวน 1 ชุด
พัดลมติดผนัง จานวน 8 ตัว
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก
จานวน 20 ตัว
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล แบบเปลี่ยนเลนส์ได้
(DLSR) จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อโซฟา 5 ที่นั่ง จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์สานักงาน
พัดลมตั้งพื้นขนาด 24 นิ้ว จานวน 5 ตัว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จานวน 2 ถัง
ครุภัณฑ์สานักงาน
บล๊อกสี่เหลี่ยมสี 3 ช่อง จานวน 4 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารขาวดา-สี จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่จานวน 16
หมู่บ้าน
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8,500
24,000
30,000

24,000
-

24,000
-

24,000
30,000

24,000
-

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

16,000
12,000
6,000
2,000
10,000

16,000
12,000
2,000
10,000

16,000
12,000
2,000
10,000

16,000
12,000
2,000
10,000

16,000
12,000
2,000
10,000

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สานักปลัด

11,200

11,200

11,200

11,200

11,200

สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

แผนงาน

แบบ ผ. 03

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10,000

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

2,800

-

-

-

สานักปลัด

-

64,800

-

-

-

สานักปลัด

-

6,000
4,000

-

-

-

สานักปลัด
สานักปลัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

100 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางาน ขนาด 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ชุด

10,000

-

101
102
103
104

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
เครื่องเล่นซีดีแบบติดรถยนต์
โต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้ทางาน
จัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอ ความละเอียดของกล้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ full HD
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แบบ
เจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก)
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด ๑ kva มี
กาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kva (๖๐๐
watts) จานวน ๒ เครื่อง

12,000
2,500
2,500
-

2,500
20,000

-

-

-

12,000

-

-

11,800

จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จานวน ๒
เครื่อง

-

จัดซื้อโต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้ จานวน ๒ ชุด
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๑.๕ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป

105 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

106 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

107 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

108 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

109 บริหารงานทั่วไป
110 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภัณฑ์

2,500

2,500

2,500

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง 205

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

แบบ ผ. 03

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

111 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหมวกดับเพลิงแบบปีกรอบสีเหลือง มีกระ
บังหน้า โครงสร้างหมวกผลิตจากไฟเบอร์กลาส
พร้อมกระจกกันความร้อนขนาดกว้าง ๔.๕ นิ้ว
จานวน ๒ ใบ

-

20,000

-

-

-

สานักปลัด

112 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อไฟฉายดับเพลิง หลอดไฟมีกาลังส่องสว่าง
๕,๘๐๐ LUX กันน้าและป้องกันการเกิด
ประกายไฟ ใช้ Battery 4AA Alkaline
จานวน ๒ กระบอก

-

6,000

-

-

-

สานักปลัด

113 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหัวฉีดน้าดับเพลิงทองเหลืองแบบลาตรง
พร้อมปลายปากกรวย ขนาด ๒.๕ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว
จานวน ๑ อัน

-

4,500

-

-

-

สานักปลัด

114 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสาหรับวิทยุสื่อสาร ขนาด
๒๓A (MAX) , 20A(continuous) แปลงไฟฟ้า
จาก ๒๐๐ -230 VAC เป็น 9~๑๕VDC
จานวน ๑ เครื่อง

-

-

๕,๕๐๐

-

-

สานักปลัด

115 สาธารณสุข
116 สาธารณสุข
117 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 4 เครื่อง
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV จานวน 4 เครื่อง
พัดลมอุตสาหกรรม
ขนาดใบพัด 22 นิ้ว 5 ใบพัด
จานวน 10 ตัว

-

-

236,000
240,000
30,000

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

236,000
240,000
-

236,000
240,000
-

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

แผนงาน

118 บริหารงานทั่วไป
119 บริหารงานทั่วไป
120 บริหารงานทั่วไป

121 บริหารงานทั่วไป

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. 03

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6,000

-

-

สานักปลัด

-

4,000
24,300

-

-

สานักปลัด
สานักปลัด

-

27,700

-

-

สานักปลัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

โต๊ะทางานไม้อัดสีฟ้า
จานวน 2 ตัว
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สานักงานประมาณ

-

-

-

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สานักงานประมาณ

-

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
2563
(บาท)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง

ที่

แผนงาน

122 บริหารงานทั่วไป

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ. 03

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader) จานวน 1 เครื่อง
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
700

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

สานักปลัด
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้ องถิ่น ระดับ จั งหวั ด ร่ ว มกับคณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้ ส ามารถบู ร ณาการกับแผนพัฒ นาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
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1. แนวทางการพิจ ารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๒๐

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

(๓)

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วงอายุและจานวน
ประชากร ฯลฯ

(๒)

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห์

(๒)

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(๒)

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ

(๒)

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอื่นๆ

(๒)

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.

(๒)

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(๓)
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ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๒๐

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐

(๕)

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๓)

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด

(๓)

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(๓)

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(๓)

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)

(๓)

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐

๖๐
(๑๐)

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐

(๑๐)

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี และThailand ๔.๐

(๑๐)
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

๓.๔ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

(๕)

๓.๕ กลยุทธ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(๕)

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕)

๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์(Positioning) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

ที่ได้

(๕)

๓.๘ แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่
การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว

(๕)

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕)

รวมคะแนน

คะแนน

๑๐๐
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๒. การประเมินผลการนา ๑) การควบคุมทีม่ ีตัวเลขต่างๆ เพือ่ นามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป จานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนทีด่ าเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้
กาหนดไว้

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

๑๐

๑๐

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการนา ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการใน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริ าชการตามที่บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

๑๐

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

๑๐

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

๕. โครงการพัฒนา

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

(๕)

๕.๒ กาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง

(๕)

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน

(๕)

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙
(๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(๕)

คะแนน
ที่ได้
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕)

๕

๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน

(๕)

๕

เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเอง
หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่ คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

๕

๕.๙ งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการจัดทา
สอดคล้องกับเป้าหมาย โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)
(ผลผลิตของโครงการ) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency)

(๕)

๕

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์

(๕)

๕

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
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ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้
( measurable) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ผ ล ( effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)

(๕)

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง
(๑) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(๕)

รวมคะแนน

๑๐๐

คะแนนที่
ได้

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภ าพประสิ ทธิผ ลสู งสุ ดในการแก้ไขปัญหาให้ กั บประชาชน ก่อให้ เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ มเติ ม และงบประมาณจากเงิ น สะสม โดยจะต้ อ งมี ก ารติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการ
ติดตามผลการนายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ จาก
- โดยใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
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(5) แบบวั ด กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ ProblemSolving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
- เชิ ง ปริ ม าณ (Quantity) เชิ ง คุ ณ ภาพ (Quality) ผลที่ ไ ด้ จ ริง ๆ คื ออะไร ค่า ใช้ จ่ า ย
(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
- ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
- วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
- ผลกระทบ (Impact)
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
(๑) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง
วาตภัย น้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปั ญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสั ตว์ ที่ส่ งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิ ต
ประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิด
ขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุ นัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้ อย ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ให้กับเด็กนักเรียน
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
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(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่ น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทา
แผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้าประปา/แหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึ งต้ องเสนอให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นแก้ไข ทาให้ มีก ารเสนอโครงการเข้ามาเป็น จานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป
ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ ไขปั ญหาให้ กับ ประชาชนได้ใ นหลายเรื่อ ง และครอบคลุ ม ทุก ด้ าน มี ผ ลการประเมิ นอยู่ ในเกณฑ์ที่ ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า
อ้อย ตอข้าวในช่ว งเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ ยงสั ตว์ ไก่ วัว ที่ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ / โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางต่างๆ ภายในตาบลปากช่อง
2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในตาบลปากช่อง
3. ลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในตาบลปากช่อง
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
5. ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแบบแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต สายบ้ า นนาสมอหมู่ ที่ 3 เชื่ อ มต่ อ
หมู่ที่ 12 ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี *โครงการประสานแผน*
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 1
(เงินสะสม)
7. โครงการขุดลอกลาห้วยปากช่อง หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อลาห้วยน้าโจน หมู่ที่ 1 (เงินสะสม)
8. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 พร้อมขยายเขตประปา
(บริเวณบ้านนางวัลนา ทองชมพูนุช) (เงินสะสม)
9. โครงการขยายท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพักต่อจากเดิมช่วงหน้าวัดปากช่อง หมู่ที่ 2
(เงินสะสม)
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบริเวณหน้า รพ.สต.ปากช่อง หมู่ที่ 3 (เงินสะสม)
11. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายชา แก้วมังกรณ์
(เงินสะสม)
12. โครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 5 พร้อมขยายเขต (เงินสะสม)
13. โครงการขุดลอกคลองดินภายในหมู่บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 5 (เงินสะสม)
14. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ (เงินสะสม)
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฝ้าย ใยเผือก หมู่ที่ 7
(เงินสะสม)
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมิง พลไพโรจน์ หมู่ที่ 7
(เงินสะสม)
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอาพัน บุญฤทธิ์ หมู่ที่ 7
(เงินสะสม)
18. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (เงินสะสม)
19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเลียบเขารังเสือ หมู่ที่ 11
เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 (เงินสะสม)
20. โครงการวางท่อระบายน้าบริเวณทางเข้าบ้าน ดต.บุญชู ลาภเจริญทวี
ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ พันธ์ไทย หมู่ที่ 12 (เงินสะสม)
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศาลา หมู่ที่ 13 (เงินสะสม)
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนาน วิเศษรจนา เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 15 บ้านนางอาไพ คุ้มเกิด (เงินสะสม)

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
496,000.00
119,318.00
419,000.00
898,068.24
3,179,000.00
1,050,000.00
379,000.00
545,000.00
292,000.00
178,000.00
680,000.00
422,000.00
49,000.00
880,000.00
415,000.00
461,000.00
415,000.00
736,000.00
530,000.00
420,000.00
212,500.00
449,600.00
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งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
420,000.00

23. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางประพันธ์ พันธ์มาลา เชื่อมต่อบ้านนางแถม เนียมเตียง หมู่ที่ 15
(เงินสะสม)
24. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสนาน
1,090,000.00
วิเศษรจนา เชื่อมต่อบ้านนายวิมล พวงสวาย หมู่ที่ 6 (เงินสะสม)
25. โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
682,000.00
(เงินสะสม)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
26. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญา
438,690.00
เศรษฐกิจพอเพียง
27. สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม
8,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
28. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
25,650.00
29. อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน
503,240.00
30. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
43,180
31. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน
217,600.00
32. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน
235,450.82
33. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก นักเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
1,499,870,64
34. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียน
3,253,000.00
35. สภาเด็กและเยาวชนตาบลปากช่อง
50,000.00
36. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
88,900.00
37. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง
250,000.00
38. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
98,850.00
39. สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
14,805,900.00
40. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพการดาเนินงานศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง
50,000.00
41. จัดการแข่งขันกีฬา ประจาปี อบต.ปากช่อง คัพ
220,284.45
42. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนอาเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24,400.00
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
28 ก.ค. ประจาปี 2560 – 2564
43. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน
99,970.00
44. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในตาบลปากช่องและกีฬาอาเภอจอมบึง
30,000.00
45. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
83,827.00
46. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
2,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47. จัดทาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
35,915.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
48. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้นาท้องที่
ผู้นาชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
49. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
50. ปรับปรุง บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วน
ตาบล
51. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
52. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
53. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน
54. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
55. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
359,981.20
302,200.00
170,975.19
5,300
9,434.00
75,000.00
227,000.00
182,000.00
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