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ค ำน ำ 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวั ด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้กับประชาชน    

  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อ
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จะสามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เป็นหนึ่งในหกองค์การบริหารส่วนต าบลของอ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอจอมบึง  และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี  
ระยะทางห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 28 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอ าเภอจอมบึงประมาณ 12 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ  177.50  ตร.กม.  หรือประมาณ  110,937  ไร่ 

 ส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่) 
 ตั้งอยู่ที่  106  หมู่ที่ 4  ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
 โทรศัพท์  032 – 740291 
 โทรสาร  032 – 740291 ต่อ 18 
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จ านวนหมู่บ้าน ต าบลปากช่องมี หมู่บ้านทั้งหมด  16  หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เนื้อที ่ 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
(ไร่) (ตร.ม.)/ไร่ 

1 บ้านเขาประทับช้าง 8,790 14.06 นายจ ารูญ  พรานพนัส ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านปากช่อง 6,385 10.22 นายมาโนชญ์  ถ้ าเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านนาสมอ 8,250 13.20 นายทองสุข  อุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านหนองชะนาง 7,890 12.62 นายชาคริต  แก้วมังกร ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านหนองปากดง 7,425 11.88 นายโยธิน ทองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านเขาปิ่นทอง 6,400 10.24 นายธีรเดช เทพสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านพุแค 7,450 11.92 นางสาวจงดี  สรงจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านหนองไผ่ 5,843 9.35 นางสาวสุนีย์  เซี่ยงว่อง ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านห้วยยาง 7,650 12.24 นายรังสรรค์  ค าแพง ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านหนองตาเนิด 9,280 14.85 นายวันเพ็ง  ศิริพิน ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านแปดหลัง 6,540 10.46 นายผิน   ข าสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านเนินสมบูรณ์ 6,957 11.13 นายวิศิษฐ์  พันธ์ไทย ผู้ใหญ่บ้าน 
13 บ้านหนองบัว 5,750 9.20 นายธวัชชัย  พลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
14 บ้านพุแคใต้ 8,140 13.02 นายอ านวย  กองแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
15 บ้านหนองมะกอก 5,250 8.40 นายขวัญประชา  ปิ่นเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 
16 บ้านหนองตาอ้น 2,937 4.70 นายวีรยุทธ  สุขเสงี่ยม ก านัน 

 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นบางแห่ง มีล าห้วยไหลผ่าน จ านวน 4 สาย และมี
คลองชลประทานสายหลักไหลผ่าน จ านวน 1 สาย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างสมบูรณ์  
เหมาะส าหรับท าการเกษตรกรรม 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 

  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ 
แห้งแล้ง บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด  
มีอุณหภูมิประมาณ  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 เป็นชว่งเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ 15 องศา 

 1.4 ลักษณะของดิน 

  โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรัง ประมาณ 15%  ดินเหนียว 
ประมาณ 10%  
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ทิศเหนือจด ต าบลธรรมเสน และต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  ทิศใต้จด  ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง และต าบลหินกอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  ทิศตะวันออกจด ต าบลเขาแร้ง ต าบลเกาะพลับพลาและต าบลหินกอง อ าเภอเมือง  
    จังหวัดราชบุรี 
  ทิศตะวันตกจด ต าบลจอมบึง ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 

  หมู่ที่ 1  บ้านเขาประทับช้าง 
  หมู่ที่ 2  บ้านปากช่อง 
  หมู่ที่ 3   บ้านนาสมอ 
  หมู่ที่ 4  บ้านหนองชะนาง 
  หมู่ที่ 5  บ้านหนองปากดง 
  หมู่ที่ 6   บ้านเขาปิ่นทอง 
  หมู่ที่ 7  บ้านพุแค 
  หมู่ที่ 8  บ้านหนองไผ่ 
  หมู่ที่ 9  บ้านห้วยยาง 
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาเนิด 
  หมู่ที่ 11 บ้านแปดหลัง 
  หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ 
  หมู่ที่ 13  บ้านหนองบัว 
  หมู่ที่ 14 บ้านพุแคใต ้
  หมู่ที่ 15  บ้านหนองมะกอก 
  หมู่ที่ 16  บ้านหนองตาอ้น 
 
 2.2 การเลือกตั้ง 

  ต าบลปากช่องเดิมมีจ านวน 15 หมู่บ้าน (ปัจจุบันมี 16 หมู่บ้าน)  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ละ 2 คน  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งสิ้น  ๒๕ คน 
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  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒) 
  - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๗,๖๒๓   คน 
  - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๗,๖๒๓   คน 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2554) 
  - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 5,676 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น ๖,๗๒๗ คน  คิดเป็นร้อยละ 74.38 
  - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 5,676 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น ๖,๗๐๙ คน  คิดเป็นร้อยละ 84.47 
  ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มี
การเลือกตั้ง 
 

3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 จ านวนชุมชน 16 ชุมชน 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 เขาประทับช้าง 200 316 348 
2 ปากช่อง ๑๗๒ 266 265 
3 นาสมอ ๒๓๙ 387 417 
4 หนองชะนาง ๒๙๙ 434 484 
5 หนองปากดง ๑๕๐ 234 273 
6 เขาปิ่นทอง ๒๔๕ 421 441 
7 พุแค ๑๙๑ 313 305 
8 หนองไผ่ ๒๔๑ 358 357 
9 ห้วยยาง ๑๖๕ 284 275 

10 หนองตาเนิด ๒๕๓ 386 381 
11 แปดหลัง ๑๒๗ 163 180 
12 เนินสมบูรณ์ ๑๖๖ 223 258 
13 หนองบัว ๒๐๓ 315 360 
14 พุแคใต้ ๑๗๐ 284 251 
15 หนองมะกอก ๑๖๗ 270 266 
16 หนองตาอ้น ๘๓ 129 150 

  

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  5 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,796 คน  แยกเป็นชาย 4,784 คน และเป็นหญิง 5,012 คน 
(ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน พ.ศ.2562) 

 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0 – 10 ๖๓๔ ๖๓๖ 1,270 
11 – 20 ๖๒๗ ๖๒๑ 1,238 
21 – 30 ๖๗๒ ๗๒๓ 1,395 
31 – 40 ๖๙๕ ๖๗๐ 1,365 
41 – 50 ๘๔๕ ๘๒๐ 1,665 
51 -60 ๖๔๖ ๖๘๓ 1,329 
60 ขึ้นไป ๖๔๔ ๘๓๗ 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. องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปากช่อง 

หมายเหตุ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากช่อง 

2. โรงเรียนสังกัด สพฐ.. ในพื้นที ่
- โรงเรียนวัดปากช่อง  
(จันทรานุมาศวิทยา) 
- โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบ ารุง 
- โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 
- โรงเรียนบ้านพุแค 
- โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
- โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
- โรงเรียนหนองตาเนิด 

 
 
 
 
 
 
 

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 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากช่อง รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 9, 13 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาปิ่นทอง รับผิดชอบ หมู่ที่ 4, 6, 11, 12, 15 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาผึ้ง รับผิดชอบ หมู่ที่ 7, 8, 10, 14, 16 
- คลินิกเอกชน จ านวน 3 แห่ง 
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 4.3 อาชญากรรม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  มีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ  
มีศูนย์บริการประชาชน (ป้อมต ารวจ)  จ านวน  2  แห่ง 

 1) ป้อมต ารวจชุมชนหนองชะนาง   หมู่ที่ 4  
 2) ป้อมต ารวจชุมชนหนองตาเนิด   หมู่ที่ 10 

  จากข้อมูลการส ารวจ พบว่าปัญหาคือ ปัญหาการลักขโมย การท าลายทรัพย์สินของทาง
ราชการ และการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ที่ ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นจุดสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้ง
จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ า คือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ 
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาคือการแจ้งเตือน ให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผล ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการทะเลาะวิวาการขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจากต ารวจ ผู้น า อปพร . เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถจะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 

 

 4.4 ยาเสพติด 

  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจากการที่สถานีต ารวจภูธร
จอมบึงได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย เมื่อเทียบกับในท้องที่อ่ืนๆ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับการ
ร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ที่ช่วยสอดส่องดูแลเป็นประจ า 
การแก้ไขปัญหาขององค์การส่วนต าบลปากช่องสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เฉพาะทางเท่านั้น เช่น 
การรณรงค์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ดังนี้ 

1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
2.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3.  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 
5.  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงบ้านคนจน 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้ 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
1) ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างอ าเภอ จังหวัดและหมู่บ้าน จ านวน 22 สาย 
2) ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จ านวน 12 สาย 

 5.2 การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่บางหมู่บ้านยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกหลังคาเรือน 

 5.3 การประปา 
  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปากช่องเอง และกิจการของหมู่บ้านที่ได้ด าเนินการเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องระบบประปาช ารุด ท่อประปาแตก
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากระบบประปาบางตัวใช้มาเป็นเวลานาน ประกอบกับประชาชนใช้รถกับอุปกรณ์ในการ
ท าการเกษตร ท าให้ท่อน้ าประปาแตกและปัญหาน้ าบาดาลในบางหมู่ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ในการแก้ไข
ตามจุดเกิดปัญหาในทันที การใช้รถบรรทุกน้ าในการส่งน้ าเป็นรายครัวเรือน 

5.4 โทรศัพท์ 
- 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าประหลัง ดังนี้ 

- อาชีพเกษตรกรรม       ร้อยละ       70 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพเลี้ยงสัตว์           ร้อยละ       13 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพรับจ้าง              ร้อยละ       3   ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพค้าขาย              ร้อยละ       9   ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 6.2 การประมง 

(ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องไม่มีการประมง) 

 6.3 การปศุสัตว์ 

  เป็นการประกอบการลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง
ไก ่เป็ด โค สุกร กระบือ  
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 6.4 การบริการ 

โรงแรม   -         แห่ง  
ร้านอาหาร  -         แห่ง 
โรงภาพยนตร์       -         แห่ง 
สถานีขนส่ง           -         แห่ง  
ร้านเกมส์            2         แห่ง  

 6.5 การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี
ขึ้นในชุมชน  เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ และมีสถานที่ส าคัญต่างๆ  เช่น วัดเขาปิ่นทอง วัดเขารังเสือ 
วัดเขาผึ้ง   วัดถ้ ามงกุฎ   วัดถ้ าสิงโทอง  วัดเทพประทานพร  วัดนาสมอ   วัดปากช่อง   วัดพุแค   วัดสูงเนิน 
วัดหนองตาเนิด  วัดหนองไผ่ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

 6.6 อุตสาหกรรม 
- จ านวนกิจการขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จ านวน 13 แห่ง 
(มีคนงานต่ ากว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน 1 ล้านบาท)  

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
- ธนาคาร               -         แห่ง       - สถานีบริการน้ ามัน                 -        แห่ง 
- บริษัท                 -         แห่ง       - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า     -        แห่ง 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ -         แห่ง       - ตลาดสด                            -         แห่ง 
- ร้านค้าต่างๆ                47       แห่ง       - โรงฆ่าสัตว์                          -         แห่ง 
- ซุปเปอร์มาเก็ต       -         แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพจ านวน 3 กลุ่ม 
1. กลุ่มกล้วยตาก 
2. กลุ่มดอกไม้พลาสติก 
3. กลุ่มเห็ด 

 6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงาน 6,917 คน ว่างงาน 

1,190 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง และแรงงานออกไปท างานนอกพ้ืนที่รวม ร้อยละ 
46.46 เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร แรงงานที่ไม่มีที่ดินของตัวเอง ต้องออกไปท างานรับจ้างนอก
พ้ืนที่ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับหรือท างานนอกพ้ืนที่เป็นประจ าถาวร ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ปัจจุบัน 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  10 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ    ร้อยละ    99 
        วัด                       12 
        ส านักสงฆ์                 1 
- ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ         1 
 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือน   มกราคม 
- ประเพณีวันสงกรานต์                      ประมาณเดือน   เมษายน 
- ประเพณีลอยกระทง                        ประมาณเดือน   ตุลาคม พฤศจิกายน 
- ประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา   ประมาณเดือน   กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่วิธีการท าเครื่องจักรสานใช้ส าหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 

 ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 40% พูดภาษาลาว 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน

และมีการรวมกลุ่มของหมู่บ้านในการท าผลิตภัณฑ์ชุชน ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ ไม้กวาด , น้ ายา
ล้างจาน ยาสีฟันสมุนไพร กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยยาง , ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ต าบลปากช่อง , ตะกร้าและกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสานบ้านหนองไผ่ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1 น้ า 
  ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน ล าห้วย คลองชลประทาน และจากบ่อ

บาดาล ส าหรับน้ าใต้ติดมีปริมาณน้อยในบางพ้ืนที่ ไม่สามารถน าข้ึนมาใช้ให้พอเพียงได้ 

 8.2 ป่าไม้ 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีป่าไม้ 

 8.3 ภูเขา 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องมีภูเขา จ านวน 9 ลูก ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มาก 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - 

9. อ่ืนๆ 

- 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประเทศไทยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์ ในระยะยำว เพ่ือกำรสร้ำงและ
รักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่งยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ ำชำติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” และเพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคนไทยมี
ควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมม่ันคง เสมอภำคและเป็นธรรม จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปี ต่อจำกนี้ไปประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  
(๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
(๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
(๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
(๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

 

ซึ่งจากกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง สามารถ
เชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนได้ ดังนี้  

๑) ด้ำนควำมมั่นคง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ  โดยมี
สำระส ำคัญ คือ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง  และพัฒนำ
ควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม กำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน  ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดน  กำรพัฒนำระบบ  
กำรเตรียมพร้อม และระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เก่ียวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 

๒) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง สำมำรถน ำมำเป็น
แนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญ  คือ  กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ  ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำให้เข้มแข็ง กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร พัฒนำนวัตกรรมและมีควำม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภำคกำรเกษตร กำรรวมกลุ่มเกษตรกร กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพ
และอำหำรคุณภำพ สะอำดปลอดภัย กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ
ผู้ประกอบกำร  พัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจ 
ที่สอดคล้องกับศักยภำพ  

๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง สำมำรถ
น ำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญ คือ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำร
เจริญเติบโตของประเทศ  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง  ปลูกฝัง
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ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ สร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำรบ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม   องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำกช่อง สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญ คือ   กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ กำรมี
สภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย กำรสร้ำงควำมเขม้แข็งของสถำบันทำงสังคม 
ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำ 

๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำกช่อง สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญ คือ  จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
กำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ เน้นการปรับการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนาและใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

 ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำกช่อง สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญ คือ  กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท 
ภำรกิจของหน่วยงำน ให้มีขนำดที่เหมำะสม กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกร กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปรับปรุงระเบียบ
ต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน กำรปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำรรำยไดแ้ละรำยจ่ำยที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒  มีจ ำนวน ๑๐ ยุทธศำสตร์ ซึ่งมีรำยละเอียด สะท้อน
ทั้งในเรื่องกำรพัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำร กำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยและกำรพัฒนำในเรื่องกลไกและ
กฎระเบียบ รวมทั้งกำรพัฒนำทุนมนุษย์ ที่สำมำรถน ำมำเชื่อมโยงกับกำรทบทวน แผน พัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องได ้ดังนี้ 

๑) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์   โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง
จะเน้นกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้ประชำชนต ำบลปำกช่องเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี โดยเฉพำะกำรพัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม
กำรฟ้ืนฟูและดูแลสุขภำพ 

๒) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ปำกช่อง จะมุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ เพ่ือสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้ทุกคน
ในสังคม สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรแหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ เพ่ือยกระดับรำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐำนรำก 
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๓) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  โดยองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลปำกช่อง จะให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ กำรปรับโครงสร้ำงทั้งห่วงโซ่
คุณคำ่ในภำคเกษตรอุตสำหกรรมบริกำรกำรลงทุนกำรพัฒนำ SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่

๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปำกช่อง จะเน้นกำรมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม บริหำรจัดกำรน้ ำให้ มี
ประสิทธิภำพ 

๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน โดยองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลปำกช่องจะเนน้และใหค้วำมส ำคัญกับควำมม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติ ทัง้มิติ
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ต ำบลปำกช่องเป็นเมืองปลอดภัย สันติสุข 

๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องเน้นกำรพัฒนำ  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมโปร่งใส  
มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
ปรำศจำกคอร์รัปชั่น 

๗) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์    โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ปำกช่องจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยโทรคมนำคม 
และกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่ มีกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงและขนส่ง
สินคำ้ 

๘) ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง
จะส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของต ำบล 

๙) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำภำคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส ำคัญให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของจังหวัด และหนุน
เสริมกำรพัฒนำของประเทศ เพ่ิมศักยภำพ แสวงหำโอกำส และขจัดข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

๑๐) ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง 
จะสนับสนุนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำร
พัฒนำ   

 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
  “ศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำภำคเกษตร อุตสำหกรรมปลอดภัย กำรท่องเที่ยว

คุณภำพ และกำรค้ำภำคตะวันตก” 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

  1. พัฒนำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม สู่มำตรฐำน 
สำกล 

  2. ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศำสตร์ภำคตะวันตกและอำรยธรรมทวำรวดี 
  3. พัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดนให้มีศักยภำพ ผลักดันเขต พัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษ น ำไปสู่กำรกระตุ้นให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 
   
 

  แผนพัฒนาจังหวัด 
    

  วิสัยทัศน์ จังหวัดราชบุรี   “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 
  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  ๑) กำรพัฒนำกำรเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอำหำรคุณภำพที่เติบโตอย่ำงมั่นคง  

  กลยุทธ์ 
  ๑.๑ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ดิน และนวัตกรรมกำรทำกำรเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๒ ยกระดับกำรพัฒนำผลผลิต  สินค้ำเกษตรและอำหำรสู่มำตรฐำนเมืองอำหำร  

เมืองสมุนไพรระดับสำกล 
  ๑.๓ สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีกำรเกษตร ๔.๐ รองรับกำรเกษตร

แห่งยุคดิจิทัล และกำรเกษตรแห่งอนำคต 
  ๑.๔ ส่งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำรทำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพ้ืนที่เพ่ือควำมมั่นคงทำงอำหำร และกำรเกษตรที่พ่ึงตนเอง 
  ๑.๕ พัฒนำเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และมีสมรรถนะที่เท่ำทันกำร

เปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ 
  ๑.๖ สร้ำงและพัฒนำกำรตลำดกำรเกษตรที่มีคุณค่ำ และมูลค่ำเพ่ิม แบบครบวงจร หนุนเสริม

เศรษฐกิจเพ่ิมค่ำจำกฐำนกำรเกษตร 
  ๑.๗ สร้ำงคุณค่ำ มูลค่ำเพ่ิม จำกฐำนกำรเกษตรก้ำวหน้ำแบบครบวงจรสู่อุตสำหกรรม

กำรเกษตรเติบโตอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

  ๒) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม 
และบริกำรที่มีมูลคำ่สูง  

  กลยุทธ์ 
  ๒.๑ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ที่เติบโตจำกชุมชน เชื่อมโยงกำร

ท่องเที่ยวอำเซียนและเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนกำรท่องเที่ยวด้วยบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 
  ๒.๒ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำร และเมืองกำรค้ำ ที่มี

ศักยภำพทั้งฐำนบริกำรเดิมและฐำนบริกำรใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง 
  ๒.๓ ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงอำชีพจำกฐำนธรรมชำติ วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๒.๔ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว รองรับกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำสู่สังคมดิจิทัล 
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  ๒.๕ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเมืองกำรคมนำคม กำรขนส่ง กำรโลจิสติกส์ให้มีควำมปลอดภัย 
รองรับกำรท่องเที่ยว กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กำรเติบโตของเมือง และกำรเชื่อมโยงกำรค้ำชำยแดน 

 

  ๓) กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้ วยหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

  กลยุทธ์ 
  ๓.๑ เสริมสร้ำงวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่ำอยู่ สันติสุขตำมแนวทำงของหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๒ พัฒนำคนคุณภำพ เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถประชำชนตลอดช่วงวัย ด้วยควำมรู้ และ

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓.๓ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต ลดควำมเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภำพกำรบริกำรรัฐ และระบบ

สวัสดิกำรชุมชน มุ่งสู่ควำมเป็นเมืองสุขภำวะ 
  ๓.๔ พัฒนำจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีควำมสงบเรียบร้อย  

น่ำอยู ่
  ๓.๕ พัฒนำระบบกำรบริหำร กำรบริกำรรัฐที่ทันสมัย มีคุณภำพรองรับกำรเติบโตของจังหวัด 

กำรเชื่อมโยงสำกล และกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลเพื่อประชำชนเชื่อมั่น และวำงใจ 
    

  ๔) กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อยำ่งยั่งยืน  
  กลยุทธ์ 
  ๔.๑ เพ่ิมควำมม่ันคงทำงทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
  ๔.๒ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร กำรจัดกำรน้ ำท่วม น้ ำแล้ง เพ่ือให้เกิดควำม

สมดุลและยั่งยืน 
  ๔.๓ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน เพ่ือกำรพ่ึงตนเองของชุมชน เกษตรกร และพลังงำน

เพ่ือกำรส่งเสริมกำรผลิตของอุตสำหกรรมสีเขียว 
  ๔.๔ พัฒนำนิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ ำเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไก

ชุมชน และกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องมีควำมสัมพันธ์กับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี โดยมุ่งเน้นพัฒนำด้ำนเกษตรสีเขียว 
กำรผลิตที่ดีและเหมำะสม ปลอดภัยจำกสำรเคมี มุ่งเน้นให้เกษตรกรท ำเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน เศรษฐกิจมั่นคง
พัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจจำกฐำนรำก เพ่ือกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและพ่ึงตนเองของชุมชน และมุ่งเน้น
ให้สังคมมีควำมสุข กำรอยู่ร่วมกันของประชำชนในจังหวัดอย่ำงสันติสุข ควำมเหลื่อมล้ ำลดลง มีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เหมำะสม โดยยุทธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรีมีดังนี้ 

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 เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และเป็นชุมชนน่ำอยู่ ” 
 

 2.2 ยุทธศำสตร์ 
  1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
  2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรลงทุน 
  3. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด   
  4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
  5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำรพัฒนำ 
 

 2.3 เป้ำประสงค์ 

  ๑) เส้นทำงคมนำคมที่ได้มำตรฐำน 
  ๒) มีแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
  ๓) มีระบบสื่อสำรเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง 
  ๔) คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น 
  ๕) สนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พร้อมกำรป้องกันบรรเทำ 

สำธำรณภัย 
  ๖) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ๘) พัฒนำบุคลำกรและประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน 
 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  ๑) ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องมีแหล่งน้ ำในกำรอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ๕ 
  ๒) ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ประชำชนได้ใช้บริกำร 

ร้อยละ ๘๐ 
  ๓) ประชำชนมีควำมรู้มำกขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
  ๔) ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้และมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 
  ๕) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ ๑๐ 
  ๖) ชุมชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได้มำกขึ้น 
  ๗) ชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง ร้อยละ ๖๐ น่ำอยู่ สงบสุข 
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  ๘) กำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องมีผลกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพสูงร้อยละ ๖๐ 

 

 2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
  ๑) ด้ำนกำรได้รับบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒) ประชำชนมีควำมรู้และบ ำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม 
  ๓) ประชำชนมีศักยภำพมีรำยได้เพียงพอสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
  ๔) มลภำวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท ำให้ชุมชนน่ำอยู่สงบสุข 
  ๕) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 

 2.6 กลยุทธ์ 
  ๑) พัฒนำขุดลอกคูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ ำ สงวนและเก็บกักน้ ำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือกำร

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้ง 
  ๒) ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี

คุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 
  ๓) พัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภำพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสำหกรรม 

ลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภำพ ส่งเสริมสนับสนุนกำรถนอมและ 
แปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร ส่งเสริมให้มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือกำรบริโภค จ ำหน่ำย อนุรักษ์ และเพ่ิม
ช่องทำงตลำด 

  ๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและชุมชน
ให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น 

  ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเสพ กำรผลิต และกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดในทุกระดับ 
  ๖) ด ำเนินกำรโครงกำรเพ่ือให้บริกำรประชำชนและรับทรำบปัญหำอุปสรรค ควำมต้องกำร

ของประชำชนในพื้นท่ี  
  ๗) พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ส่งเสริมสุขภำพและ

อนำมัยของประชำชนทุกระดับให้มีสุขภำพแข็งแรง 
  ๘) ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับควำม

จ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
  ๙) พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน  
  ๑๐) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยใน

องค์กร สนับสนุนบุคลำกรในสังกัดให้ได้รับกำรศึกษำอบรม เพ่ิมพูนควำมรู้ 
  ๑๑) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกันภัย

และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถำนที่ส ำคัญ สนับสนุนกำร
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ำรวจบ้ำนและอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรจรำจร  
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  ๑๓) พัฒนำฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ ป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 
สร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษ ปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวมและ
จัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

 2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
  1) กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมแข็ง โดยรับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่

จ ำเป็นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  2) กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3) กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพ่ึงตนเอง 
  4) กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมที่มี

อย่ำงยั่งยืน 
  5) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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 2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง พ.ศ. 2561-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร ์
ชำติ 20 ป ี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 20 

ยุทธศำสตร ์
กลุ่มจังหวัด
ภำคกลำง
ตอนล่ำง 1 

ยุทธศำสตร ์
จังหวัด
รำชบุร ี

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด

รำชบุร ี

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ อบต. 

ปำกช่อง 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำน
ควำมมั่นคง 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และสร้ำงเสริมศักยภำพคน 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6. ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

1. ยุทธศำสตรก์ำร
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพ

ทุนมนุษย์ 

2. ยุทธศำสตรก์ำร
สร้ำงควำมเป็น
ธรรมลดควำม 

เลื่อมล้ ำในสังคม 

3. ยุทธศำสตรก์ำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขนั

ได้อย่ำงย่ังยืน 

4. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเติบโตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

5. ยุทธศำสตร์
ด้ำนควำม

มั่นคง 

6. ยุทธศำสตรด์้ำน
กำรเพิ่มประสทิธิภำพ
และธรรมมำภิบำลใน

ภำครัฐ 

7. ยุทธศำสตรด์้ำน
กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบ 

โลจิสตกิส ์

8. ยุทธศำสตรด์้ำน
วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

9. ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

10. ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรต่ำงประเทศ

ประเทศเพื่อนบ้ำน
และภูมิภำค 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม  
พำณิชยกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม สู่มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ศูนยก์ลำงกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ประวัติศำสตร์ภำคตะวันตกและอำรยธรรมทวำรวดี 

1. กำรพัฒนำกำรเกษตรสีเขียว
แบบครบวงจร และเมืองอำหำร

คุณภำพที่เติบโตอยำ่งมั่นคง 

2. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่งค่ังทำงเศรษฐกิจ
กำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียว ด้วย
นวัตกรรม และบรกิำรที่มีมูลค่ำสูง 

3. กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และ
ควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อยำ่งยั่งยืน 

1. กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำง
พื้นฐำน สำธำรณูปโภคและ

สำธำรณูปกำร 

2. กำรพัฒนำดำ้นส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 

3. กำรจัดระเบยีบชุมชน/
สังคม และกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

4. วำงแผน กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน พำณิชยกรรม และ

กำรท่องเท่ียว 

5. กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ศิลปะ วัฒนธรรม 
จำรีต ประเพณีและภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสำธำรณูปโภค

และสำธำรณุปกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรลงทุน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  

ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

ด้ำนกำรพัฒนำบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรสร้ำงกระบวนกำรส่วนรว่ม

เพื่อกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผำ่นแดนให้มีศักยภำพ ผลักดัน
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ น ำไปสู่กำรกระตุ้นให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ   
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องได้ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global demand และ  trend ปั จจั ย และสถำนกำรณ์ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ ประกอบด้วย  กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ  ด้ำนสังคม  
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (S:Strength) 
 มีพ้ืนที่เหมำะสมแก่กำรท ำเกษตรกรรม 
 มีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่ครอบคลุม และสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 มีเส้นทำงสัญจรเป็นไปด้วยควำมสะดวก 
 ประชำชนยังยึดหมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว อ้อย และ
มัน เลี้ยงสัตว์ฯ 
 มีสถำนศึกษำสำมำรถรองรับเด็ก เยำวชนภำยในต ำบลได้อย่ำงดี 
 มีกำรให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรของบริษัททีโอที ทีบอร์ดแบนด์ และมีสัญญำณโทรศัพท์ไร้สำย
ของบริษัทเอกชนหลำยบริษัท 
 มีกองทุนในหมู่บ้ำน เช่น กำรออมเงินสัจจะ ธนำคำรข้ำว ฯลฯ 
 มีกลุ่มอำชีพแม่บ้ำน 

 

2) จุดอ่อน (W:Weakness) 
 คนในวัยท ำงำน คนหนุ่มสำวอพยพไปหำงำนท ำในเมืองและต่ำงพ้ืนที่ 
 รำษฎรยำกจน ส่วนใหญ่ประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรรมเพียงอย่ำงเดียวท ำให้ขำด

รำยได ้
 ประชำชนไม่สำมำรถรวมกลุ่มกันเพ่ือด ำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอำชีพ

อย่ำงเข้มแข็ง 
 มีน้ ำเพ่ือกำรเกษตรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี ในฤดูแล้ง 
 ขำดสถำนศึกษำระดับฝึกอำชีพ ขำดแหล่งงำนรองรับแรงงำนว่ำงงำนนอกฤดูกำล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง ขำดบุคลำกรช ำนำญเฉพำะด้ำน และประกอบกับ

เครื่องมือไม่เพียงพอ เช่น รถบรรทุกน้ ำดับเพลิง มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่เนื่องจำกมีงบประมำณไม่
เพียงพอ 

 มีงบประมำณในกรพัฒนำแต่ละปีน้อย 
 เกิดน้ ำท่วม บ้ำนเรือนและพ้ืนที่ท ำเกษตรกรของประชำชนเสียหำยในฤดูฝนในบำงปี 
 ปัญหำยำเสพติดที่เริ่มแพร่ระบำดในพ้ืนที่ 
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3) โอกำส (O:Opportunity) 
 มีเส้นทำงคมนำคมสะดวก สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทุนทำงเศรษฐกิจ 
 รัฐบำลมีนโยบำยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
 มีทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมสวยงำม สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 เป็นพ้ืนที่เส้นทำงผ่ำนสู่แหล่งท่องเที่ยวอ ำเภอจอมบึงและอ ำเภอจอมบึงและอ ำเภอสวนผึ้ง 

ประชำชนจึงสำมำรถน ำสินค้ำมำค้ำขำยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ 
 

๔)  ข้อจ ำกัด (T:Threat) 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง มีงบประมำณจ ำกัดเมื่อเทียบกับภำรกิจหน้ำที่ต่ำงๆ ตำม
กฎหมำยที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องตำมกฎหมำยอ่ืน ตำมภำรกิจถ่ำย
โอนฯ ตำมนโยบำยท้องถิ่น นโยบำยจังหวัดและนโยบำยรัฐบำล 

 งบประมำณท่ีได้รับจำกส่วนกลำง ไม่เพียงพอในกำรบริหำร 
 กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนท ำให้ขำดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน 
 กำรถ่ำยโอนภำรกิจต่ำงๆไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ท ำให้กำรปฏิบัติงำน เกิดควำมล่ำช้ำไม่

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 กำรพัฒนำบำงด้ำนต้องเป็นไปตำมกฎหมำย จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ปัญหำได้ ต้องอำศัย

ควำมเสียสละของชุมชนเท่ำนั้น ซึ่งบำงครั้งก็ท ำได้ยำก 
 

๕)  กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ (กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ  
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน โดยองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลปำกช่องได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

  จำกกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนที่พบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร และรับจ้ำงทั่วไป ร้อยละ 
70 เช่น ข้ำว อ้อย มันส ำปะหลัง ตำมล ำดับ รำยได้ส่วนมำกมำจำกกำรท ำกำรเกษตร และมีรำยได้จำกกำรเลี้ยง
สัตว์ ประชำกรส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ ชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ปำกช่องบำงชุมชนส่วนมำกมีอำชีพ ค้ำขำย ร้ำนค้ำ ท ำให้มีรำยได้มำกจำกกำรค้ำขำย ซึ่งภำวะเศรษฐกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องจึงไม่เท่ำกัน แต่ปัญหำก็คือ รำยได้เฉลี่ยต่ ำกว่ำคนละ 30,000 บำทต่อปี 
ประชำกรร้อยละ 56.58 มีหนี้สิน และร้อยละ 53.08 ไม่มีกำรเก็บออมเงิน สำเหตุเป็นเพรำะว่ำรำคำผลผลิต
ทำงกำรเกษตรต่ ำค่ำครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชำกรมีพ้ืนที่ในกำรท ำเกษตรบำงส่วนในที่ถูก 
น้ ำท่วม บำงพ้ืนที่ภำวะฝนทิ้งช่วง บำงคนมีพ้ืนที่ในกำรท ำเกษตรน้อย 

  2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม 
 ด้ำนแรงงำน 
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 จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรที่มีอำยุ 15-60 ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน  
ร้อยละ 66.03 เมื่อเทียบอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 70.01 ซึ่งต่ ำกว่ำ แต่ค่ำแรงงำนพ้ืนที่ต่ ำกว่ำนอกพ้ืนที่
โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร ประชำกรอำยุระหว่ำง 25-50 ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงนอกพ้ืนที่ ปัญหำที่พบ
คือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ เพรำะในพื้นที่ไม่มี
โรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย และพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 

 ด้ำนสุขภำพและสำธำรณะสุข 

 จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรส่วนมำกที่มีสุขภำพดีมีกำรคัดกรองสุขภำพ
ให้กับประชำกรกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน เอดส์ 
ไข้เลือดออก มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอ่ืนๆ มีสถิติกำรเข้ำรับกำรรักษำจำกโรงพยำบำล ปัญหำคือ ประชำชน
บำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี 

 ด้ำนกำรศึกษำ 

  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำเด็กอำยุ 6-14 ปี ร้อยละ 99 ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 
9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ และไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำ ร้อยละ 99 ด้ำนกำรศึกษำอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหำคือ ยังไม่สำมำรถจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆได้ องค์กำรบริหำรต ำบลปำกช่อง ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม อำหำรกลำงวัน ให้กับทำงโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน 

 ด้ำนค่ำนิยมของคนในพื้นที ่

 จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรมีกิจกรรมทำงศำสนำ (พุทธ) และประชำกร  
บำงรำยที่ไปร่วมท ำกิจกรรมกับทำงศำสนำคริสต์ด้วย ประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องให้
ควำมร่วมมือกันท ำกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรได้รับกำรดูแล ปัญหำคือ ประชำกรในครัวเรือนมี
กำรดื่มสุรำ สูบบุหรี่รวมทั้งที่เป็นครั้งครำว บำงครัวเรือนขำดควำมอบอุ่น กำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำกช่องคือ จัดกิจกรรมต่ำงๆ ในชุมชน พยำยำมจะให้ทุกส่วนทุกฝ่ำยทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็น
ถึงโทษของกำรดื่มสุรำให้ชุมชนเห็นควำมส ำคัญของครอบครัว เช่น กำรแข่งขันกีฬำชุมชน งำนประเพณี เป็นต้น 

 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่และงบประมำณ
ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด คือกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นสำธำรณะ ติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก 
รวมทั้งสนับสนุนกำรตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร ในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชน แต่ปัญหำที่พบเป็นประจ ำคือกำรทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่จัดงำน
ดนตรี งำนมหรสพ เป็นปัญหำที่ประชำชนได้รับผลกระทบเป็นจ ำนวนมำก กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลำนของตน กำรขอควำมร่วมมือไปยังผู้น ำ  กำรขอก ำลังจำก ต ำรวจ ผู้น ำ อปพร . เพ่ือ
ระงับเหตุ ไม่ให้เกิดควำมรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหำที่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ ทั้งที่มีกำร
ร่วมมือกันหลำยฝ่ำย เป็นเรื่องที่ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องจะต้องหำวิธีที่จะแก้ปัญหำให้กับ
ประชำชนต่อไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
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 ด้ำนยำเสพติด 

 ปัญหำด้ำนยำเสพติดในชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง นั้นพบว่ำในเขตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องมีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ 
เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับผู้น ำ ประชำชน หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง
ที่ช่วยสอดส่องดูแลเป็นประจ ำกำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องสำมำรถท ำได้เฉพำะ
หน้ำที่เท่ำนั้น เช่น กำรรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือจำก
อ ำนำจหน้ำที่ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลปำกช่องก็ได้ให้ควำม
ร่วมมือมำโดยตลอด 

 

 3) กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

            ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพรำะปลูก ที่อยู่อำศัย 
ร้ำนค้ำ ตำมล ำดับ และมีพ้ืนที่เพียงส่วนหนึ่งที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ ำ 
ต้นไม้ ภูเขำ อำกำศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหำคือ เนื่องจำกพ้ืนที่บำงส่วนเป็นดินเค็ม น้ ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ ำ
กร่อย ไม่สำมำรถที่จะน ำน้ ำจำกใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภคได้ ต้องอำศัยน้ ำดิบจำกแหล่งน้ ำอ่ืน และ
น้ ำฝน น้ ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหำด้ำนขยะ มีกำรทิ้งขยะใน
พ้ืนที่สำธำรณะ เนื่องจำกปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง ยังไม่มีงบประมำณที่เพียงพอต่อกำรก ำจัด
ขยะชุมชน ซึ่งมีพ้ืนที่กว้ำง กำรแก้ไขปัญหำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือแก้ไข
ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน เช่น กำรท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ห้ำมทิ้งขยะ 
โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่องนั้น ได้ท ำกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอก  
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ นโยบำยของรัฐบำล งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ รำคำ
พืชผลทำงกำรเกษตร ฯลฯ 

2) ด้ำนสังคม ได้แก่ กำรขยำยตัวของประชำกร กำรศึกษำของประชำชน ค่ำนิยมตำมยุคสมัย  
กำรระบำดของโรค แนวโน้มทำงสังคม อำชีพและปัญหำทำงสังคม ฯลฯ 

3) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จิตส ำนึกต่อกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งนโยบำยของรัฐบำล จังหวัด ต่อกำรจัดกำรปัญหำขยะในพื้นที่ 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม, 

ด้านการเศรษฐกิจ 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
3.แผนงานการเกษตร 

4.แผนงานพาณิชย ์

กองช่าง 
 

ส านักปลดั 

กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลดั 
 

กองช่าง 

กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการแกไ้ขปัญหา 

ยาเสพตดิ 

บริหารทั่วไป 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานสังคมสงเคราะห ์

2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3.แผนงานการศึกษา 

4.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5.แผนงานสาธารณสุข 

6.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

7. แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

ส านักปลดั 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๔ ด้านการพัฒนาบรหิาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ส านักปลดั กองช่าง 

กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

๕ ด้านพัฒนาการบรหิาร
จัดการและการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2.แผนงานเคหะและชุมชน 

3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลดั 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

ส านักปลดั 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 4 ส านัก/กอง 

 

 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11 5,959,000    74 29,620,400      74 29,236,400      74 29,236,400      74 29,236,400      307 123,288,600    

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

15 9,629,000    157 228,521,920    140 211,308,920    140 211,308,920    140 211,308,920    592 872,077,680    

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ผ.02/1)

12 53,672,000      12 53,672,000      12 53,672,000      12 53,672,000      12 53,672,000      60 268,360,000    

1.3 แผนงานการเกษตร 3 2,230,000    58 65,312,000      58 65,312,000      58 65,312,000      58 65,312,000      235 263,478,000    

1.4 แผนงานพาณิชย์ 1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       1 200,000       5 1,000,000        

รวม 42 71,690,000  302 377,326,320    285 359,729,320    285 359,729,320    285 359,729,320    1,199   1,528,204,280 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน

2.1 แผนงานการเกษตร 10      857,000       11      1,257,000    12      1,457,000    12      1,457,000    12      1,457,000    57 6,485,000        

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4        420,000       20      910,000       4        420,000       4        420,000       4        420,000       36 2,590,000        

รวม 14      1,277,000    31      2,167,000    16      1,877,000    16      1,877,000    16      1,877,000    93      9,075,000    

รวม 5 ปียุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

รวม 5 ปียุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 ปี 2565

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 570,000       8        570,000       9        590,000       9        590,000       9        590,000       43 2,910,000        

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

8 1,710,000    12      3,366,000    13      3,866,000    13      7,366,000    13      7,366,000    59 23,674,000      

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (ผ.02/1)

1        2,700,000    2        5,400,000    2        5,400,000    2        5,400,000    2        5,400,000    9 24,300,000      

3.4 แผนงานการศึกษา 12      5,306,000    14      5,653,870    18      6,908,860    18      6,929,800    18      6,953,000    80 31,751,530      

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

19      1,790,000    23      3,583,000    38      6,280,000    39      6,780,000    38      6,280,000    157 24,713,000      

3.6 แผนงานสาธารณสุข 8        810,000       10      1,450,000    12      1,926,000    12      1,926,000    12      1,926,000    54 8,038,000        

3.7 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

17      9,210,000    42      21,112,900  43      21,222,900  43      21,222,900  43      21,222,900  188 93,991,600  

3.8 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (ผ.02/1)

1        6,900,000    1        6,900,000    1        6,900,000    1        6,900,000    1        6,900,000    5 34,500,000      

3.9 แผนงานงบกลาง 1        11,000,000      1        11,000,000      1        11,000,000      1        11,000,000      1        11,000,000      5 55,000,000      

รวม 75      39,996,000  113    59,035,770  137    64,093,760  138    68,114,700  137    67,637,900  600 298,878,130    

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  26



แบบ ผ. 01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

รวม 5 ปียุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 ปี 2565

4) ด้านการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร 5        170,000       5        170,000       5        170,000       5        170,000       5        170,000       25 850,000       

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3        220,000       3        220,000       6        570,000       6        570,000       6        570,000       24 2,150,000        

รวม 8        390,000       8        390,000       11      740,000       11      740,000       11      740,000       49      3,000,000    
5) ยุทศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16      2,125,000    16      2,125,000    16      2,525,000    16      2,525,000    16      2,525,000    80 11,825,000  

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3        1,100,000    1        500,000       8        3,638,000    8        3,638,000    8        3,638,000    28 12,514,000  

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 5        200,000       6        300,000       6        300,000       6        300,000       6        300,000       29 1,400,000    

รวม 24      3,425,000    23      2,925,000    30      6,463,000    30      6,463,000    30      6,463,000    137    25,739,000  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  27



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
2. การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียว ด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง
๓. การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างลานคอนกรีตบ้านหนอง

ปากดง หมู่ท่ี 5 ต าบลปากช่อง
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด

กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน

เทพ้ืนคอนกรีตขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ี
เทคอนกรีต จ านวน 800 ตารางเมตร

- 496,000     496,000     496,000     496,000     ลานคอนกรีต ประชาชนได้ใช้
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

2 ก่อสร้างลานตากข้าวของศูนย์
ข้าวชุมชน หมู่ท่ี 3 ต าบลปากช่อง

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างลานตากข้าว คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ี 600 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องก าหนด)

- 360,000 360,000 360,000 360,000 ลานคอนกรีต ประชาชนได้ใช้
พ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  28



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 พร้อมขยายเขต 
(บริเวณบ้านนายศิริ  จันทร)  
หมู่ท่ี 1 ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 1
พร้อมขยายเขต  ก่อสร้างฐานหอถัง
พร้อมติดต้ังหอถังเหล็กรูปทรงแชม
เปญ  ขนาดความจุ  20 ลบ.ม.สูง 
20 เมตร และติดต้ังระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมขยายเขต
ประปาใช้ท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว 
ระยะทางยาว 1,380.00 เมตร
ขุดฝังกลบลึก 0.30 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,001,600   1,001,600   1,001,600   1,001,600   ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หน้าบ้านนายเล็ก หงส์ทอง 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

หอถังประปาแบบแชมเปญ 
ขนาด 20 ลบ.ม.จ านวน 1 ชุด

- 300,000 300,000 300,000 300,000 หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

อบจ.ราชบุรี/
กองช่าง

5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 พร้อม
ขยายเขตประปา (บริเวณบ้าน
นางวัลนา ทองชมพูนุช)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถัง
ประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมขยายเขตประปา (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด)

600,000     - - - - ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

6 ปรับปรุงหอถังประปา บริเวณ 
รพ.สต ปากช่อง หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงหอถังประปา พร้อมวาง
ระบบท่อ จ่ายน้ าประปาพีวีซี ขนาด 
Ø 3 น้ิว ระยะทาง 1,500 เมตร 
ฝังกลบลึก 0.30 เมตร

- 600,000 600,000 600,000 600,000 หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  29



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ก่อสร้างหอถังประปาบริเวณบ้าน
รางกัญชา หมู่ท่ี 3 พร้อมขยาย
เขตประปา

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ติดต้ังหอถังประปา พร้อมขยายเขต
ประปา
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

8 ก่อสร้างระบบหอถังประปาบ้าน
หมู่บ้านหนองตาโต  หมู่ท่ี ๔ 
ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบหอถังประปาทรงแชม
เปญ ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร และติดต้ังระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 427,000     427,000     427,000     427,000     ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

9 ก่อสร้างหอถังประปาบ้านหนอง
มะเขือ หมู่ท่ี 5
พร้อมขยายเขต

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ติดต้ังหอถังประปา พร้อมขยายเขต
ประปา
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

700,000     - - - - ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4
(บริเวณบ้านนายชา แก้วมังกรณ์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถัง
ประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

     709,000 - - - - ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  30



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ก่อสร้างระบบหอถังประปา
รูปทรงแชมเปญ บริเวณบ้าน
นายเบ่ียง  ไชค าภา หมู่ท่ี 6 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบหอถังประปารูปทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม
 สูง 20 เมตรและติดต้ังระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 429,000     429,000     429,000     429,000     ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

12 ก่อสร้างระบบประปาพร้อม
ติดต้ังหอถังประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 บ้านเขาผ้ึง 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดต้ังหอ
ถังประปาหมู่บ้าน เจาะบ่อบาดาล
ขนาด Ø 6 น้ิว ความลึก 100.00 
เมตร และติดต้ังหอถังเหล็กรูปทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง
 20 เมตร และติดต้ังระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 669,000     669,000     669,000     669,000     ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  31



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 ก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านห้วย
ยาง หมู่ท่ี 9 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาล
ขนาดØ 6 น้ิว ความลึก 100.00
เมตร และติดต้ังหอถังเหล็กรูปทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร และติดต้ังระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 664,000     664,000     664,000     664,000     ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

14 ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ าประปา
บ้านนายบุญเพ็ญ เรไร ถึงบ้าน
อดีตอบต.ส าราญ  ปานลา 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือแก้ไขระบบ
น้ าประปาไม่เพียงพอ

วางท่อประปา พีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว 
หนา 8.5 น้ิว 
ระยะทาง 1,340 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ปากช่องก าหนด)

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อจ่ายน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

15 ก่อสร้างระบบประปาบ้านดอน
มะขามเทศ หมู่ท่ี 9 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถัง
ประปา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าพร้อมขยายเขต
ท่อจ่ายน้ าประปาขนาด Ø 3 น้ิว  
ระยะทาง 90 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

อบจ.ราชบุรี/
กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  32



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถัง
ประปา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมขยายเขต
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

700,000     - - - - ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

17 ก่อสร้างระบบประปาพร้อม
ติดต้ังหอถังประปาหมู่บ้านและ
ขยายเขตประปา บริเวณบ้าน
หนองกะทิ หมู่ท่ี 10 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดต้ังหอ
ถังประปาหมู่บ้านและขยายเขต
ประปา เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 
6 น้ิว ความลึก 100.00 เมตร และ
ติดต้ังหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20เมตร
และติดต้ังระบบควบคุมและอุปกรณ์
ครบชุดพร้อมขยายเขตประปาใช้
ท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว (ช้ัน 8.5)
ระยะทางยาว800.00 เมตร 
พร้อมขุดฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า0.30 
เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 854,000     854,000     854,000     854,000     ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  33



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 ก่อสร้างระบบหอถังประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาลและขยายเขต
ประปา หมู่ท่ี 11  
ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 น้ิว 
ความลึก 100.00 เมตร และติดต้ัง
หอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และ
ติดต้ังระบบควบคุม และอุปกรณ์ครบ
ชุดพร้อมขยายเขตประปาใช้ท่อพีวีซี 
Ø 3 น้ิว (ช้ัน 8.5) ระยะทางยาว 
24.00 เมตร พร้อมขุดฝังกลบลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 671,000     671,000     671,000     671,000     ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  34



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 ก่อสร้างระบบประปาพร้อม
ติดต้ังหอถังประปาหมู่บ้านและ
ขยายเขตประปา บริเวณบ้านพุ
แคใต้ หมู่ท่ี 14 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 น้ิว 
ความลึก 100.00  เมตร และติดต้ัง
หอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ  ขนาด
ความจุ  20 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร
 และติดต้ังระบบควบคุมและอุปกรณ์
ครบชุด พร้อมขยายเขตประปาใช้
ท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว (ช้ัน8.5)ระยะทาง
ยาว 60.00 เมตร พร้อมขุดฝังกลบ
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 678,000     678,000     678,000     678,000     ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

20 ก่อสร้างระบบประปาบริเวณ
บ้านนายพิษณุ จันทร์สวาท 
หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ติดต้ังหอถังประปา พร้อมขยายเขต
ประปา(รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด)

- 400,000     400,000     400,000     400,000     ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

21 ก่อสร้างระบบประปาพร้อม
ติดต้ังหอถังประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถัง
ประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าพร้อมขยายเขต
ท่อจ่ายน้ าประปาขนาด Ø 3 น้ิว  
ระยะทาง 30 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด)

700,000     - - - - ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  35



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาบ้าน
หนองกง หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

วางท่อจ่ายน้ าประปาพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว 
ระยะทาง 1,000 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า0.30 เมตร

- 400,000     400,000     400,000     400,000     ท่อจ่ายน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

23 ขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน หนองตาเนิด 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

วางท่อจ่ายน้ าประปาพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ระยะทาง 
400 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ท่อจ่ายน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

24 วางท่อระบบประปาใหม่ ภายใน
หมู่บ้านนาสมอ  หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

วางท่อประปา ขนาด 3 น้ิว ระยะทาง
 5,323 ม. พร้อมฝังกลบ

- 1,222,500   1,222,500   1,222,500   1,222,500   ท่อจ่ายน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

25 วางท่อจ่ายน้ าประปาบริเวณบ้าน
เกาะข้ีเหล็ก  หมู่ท่ี 6

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การ

จ่ายน้ าประปา

วางท่อน้ าประปา 
ท่อพีวีซี ยาว 404 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 300,000     300,000     300,000     300,000     ท่อจ่ายน้ าประปา
 ๑ ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

26 ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาสาย
บ้านนายเวก แก้วมุกดา ถึงบ้าน
นางจิต แก้วมุกดา หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

วางท่อจ่ายน้ าประปาพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว 
ระยะทาง 500 เมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อจ่ายน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

27 ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

วางท่อจ่ายน้ าประปาพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว 
ระยะทาง 2,000 เมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่อจ่ายน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  36



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

28 ปรับปรุงท่อประปาภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๒
ช่วงท่ี 1 บริเวณหลังวัด/
โรงเรียนวัดปากช่อง วนรอบ
หมู่บ้าน จนถึงบริเวณบ้านนาย
อนุรักษ์ ทองชมพูนุช 

ช่วงท่ี 2 บริเวณบ้านผู้ช่วย
สมชาย สมเหมาะ ถึงบริเวณ
บ้านอดีตผู้ใหญ่บุญรอด บุญญ
ฤทธ์ิ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

- ปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ าประปาใช้
ท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว (ช้ัน 8.5) ระยะทาง
 1,250.00 เมตร พร้อมขุดฝังลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง ก าหนด พร้อมจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  

- ปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ าประปาใช้
ท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว (ช้ัน 8.5) ระยะทาง
 2,370.00 เมตร พร้อมขุดฝังลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง ก าหนด พร้อมจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-  ๓๐๘,๐๐๐

๕๗๖,๐๐๐

- - - ท่อจ่ายน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

29 เปล่ียนถังประปาบ้าน อบต.
ประนอม หมู่ท่ี 2 ต าบลปากช่อง
 อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดต้ังหอถัง
เหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และติดต้ัง
ระบบควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 442,000     442,000     442,000     442,000     หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  37



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30 ปรับปรุงท่อประปา
สายบ้านนายชา แสงโสม
ถึงบ้านนางวงเดือน แย้มแก้ว 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปา 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว 
ระยะทาง 620 เมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 125,000     125,000     125,000     125,000     ท่อจ่าย
น้ าประปา ๑ 

ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

31 ปรับปรุงท่อประปาบ้านหนองไผ่
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปา 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว 
ระยะทาง 325 เมตร

- 65,000        65,000        65,000        65,000        ระบบประปา ๑
 ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

32 ปรับปรุงระบบประปาบริเวณ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงวางระบบประปาบริเวณ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อจ่ายน้ าประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

33 เป่าล้างบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เป่าล้างบ่อบาดาล
ภายในต าบลปากช่อง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

34 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบล
ปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค
 และเพ่ือการเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ความลึก 80 เมตร จ านวน 3 แห่ง

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

35 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังซับ
เมอร์สบริเวณวัดสูงเนิน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดต้ังซับเมอร์ส
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 100,000     100,000     100,000     100,000     บ่อบาดาล ๑ 
แห่ง

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

36 เจาะบ่อบาดาล พร้อมเคร่ืองสูบ
น้ าและติดต้ังระบบเคร่ืองกรอง
น้ าด่ืม หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์เคร่ือง
สูบน้ าและติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืม

- 400,000 400,000 400,000 400,000 หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

อบจ.ราชบุรี/
กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  38



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

37 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถัง
 อุปกรณ์เคร่ืองสูบน้ า และเดิน
ระบบท่อประปาบ้านเกาะ
ข้ีหนอน - หนองมะกอก หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอถัง
ประปา เคร่ืองสูบน้ า และเดินระบบ
ท่อประปา (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่องก าหนด)

- 500,000 500,000 500,000 500,000 หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

อบจ.ราชบุรี/
กองช่าง

38 ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 6 บ้านเกาะข้ีเหล็กถึงวัด
เขาป่ินทอง หมู่ท่ี 6 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาและขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อจ่าย
น้ าประปา ใช้ท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว (ข้ัน 
8.5) ระยะทาง 1,745.00 เมตร 
พร้อมขุดฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า 0.30 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่องก าหนด และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 436,000     436,000     436,000     436,000     ระบบประปา ๑
 ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

39 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11  ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ขยายเขตท่อประปาใช้ท่อพีวีซี Ø 3 
น้ิว (ช้ัน 8.5) ระยะทางยาว 2,160 
เมตร พร้อมขุดฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า
 0.30 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 499,000     499,000     499,000     499,000     ระบบประปา ๑
 ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  39



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 แก้ไขซ่อมแซมน้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13  
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

แก้ไขซ่อมแซมน้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน วางท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 3 น้ิว 
ยาว 378.00 เมตร พร้อมฝังกลบ
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 89,300        89,300        89,300        89,300        ระบบประปา ๑
 ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

41 ขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน 
บริเวณเลียบถนนทางหลวง
ชนบทและเลียบถนนหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 14 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

ขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน วาง
ท่อจ่ายน้ าประปา ใช้ท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว
(ช้ัน8.5) ระยะทาง 2,485.00 เมตร
 พร้อมขุดฝังลึกไม่น้อยกว่า 0.30 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่องก าหนด และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 598,000     598,000     598,000     598,000     ระบบประปา ๑
 ระบบ

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

42 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่า
เซลล์ภายในต าบลปากช่อง

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์
 บริเวณทางแยก จุดเส่ียง ภายใน
ต าบลปากช่อง

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคมไฟส่องสว่าง
แบบโซล่าเซลล์

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

43 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่า
เซลล์ แยกเขาทะลุ หมู่ท่ี 14 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์
 บริเวณทางแยก จุดเส่ียง ภายใน
ต าบลปากช่อง

- - 500,000 500,000 500,000 โคมไฟส่องสว่าง
แบบโซล่าเซลล์

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  40



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินกาติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดินสายไฟ 
หมู่ท่ี 1

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

45 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินกาติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 2

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

46 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 3

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

47 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี ๔

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

48 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 5

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  41



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

49 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 7

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

50 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 8

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

51 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 9

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

52 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 10

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

53 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 11

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  42



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี12

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

55 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 13

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

56 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๔

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน สายไฟ
 หมู่ท่ี ๑๔

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

57 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๕

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดิน สายไฟ
 หมู่ท่ี ๑๕

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

58 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์  พร้อมเดินสายไฟ
 หมู่ท่ี 16

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

59 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

ขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนท่ียังไม่
มีไฟฟ้าใช้

- 300,000     300,000     300,000     300,000     ไฟฟ้าครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  43



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างระยะ
จุดหน้าบ้านนายธนวัฒน์  ดวงช่ืน
 บ้านนายวินัย  โฉมนก  แยก
ทางเข้าบ้านนายนวล รักษ์แซ่ 
และนายโยธิน ทองอ่อน หมู่ท่ี 5

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

61 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนภายใน
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนท่ียังไม่
มีไฟฟ้าใช้

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ไฟฟ้าครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

62 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต าบลปากช่อง

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดต้ังโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์  
พร้อมเดิน สายไฟ หมู่ท่ี 1 16

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

63 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้าน
นายวิชาญ  มีทรง  หมู่ท่ี 8

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

64 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้าน
นายสมชาติ  เกตุแก้ว ถึงบ้าน
นางสาววันทา  เหลืองวัฒนวิไล 
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอจอมบึงด าเนินการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  44



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

65 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทาง
หลวงชนบท 4029 ต้ังแต่บ้าน
นายเฉลิม ยินดีวงษ์ 
ถึงสามแยก ทางเข้าร.ร.บ้าน
หนองไผ่ หมู่ท่ี 8

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอม
บึงด าเนินการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

66 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย
หลักส่ีแยก ม.12 - ม.5

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอม
บึงด าเนินการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง

- 300,000     300,000     300,000     300,000     โคมไฟสาธารณะ ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

67 ติดต้ังและปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ติดต้ังโครงหอกระจายข่าวและเดิน
ระบบเสียงตามสายภายใน หมู่ท่ี 1

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ระบบเสียงตาม
สายสามารถใช้

งานได้

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

68 ติดต้ังหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ติดต้ังหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่องก าหนด)

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

69 ติดต้ังหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองชะนาง

เพ่ือแก้ไขระบบส่ือสาร
ในชุมชน

ก่อสร้างติดต้ังหอกระจายข่าว พร้อม
ระบบเคร่ืองเสียงครบชุด 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่องก าหนด)

- 40,000 40,000 40,000 40,000 เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

70 ติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย
 หมู่ท่ี 10

เพ่ือแก้ไขระบบส่ือสาร
ในชุมชน

ติดต้ังระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ
ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องก าหนด)

- 400,000 400,000 400,000 400,000 หอกระจายข่าว
อัตโนมัติ

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  45



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

71 ติดต้ังหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ติดต้ังหอกระจายข่าวพร้อมเคร่ือง
และอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่องก าหนด)

- 60,000 60,000 60,000 60,000 เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

72 ติดต้ังหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 14 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ติดต้ังหอกระจายข่าวพร้อมเคร่ือง
และอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่องก าหนด)

- 250,000 250,000 250,000 250,000 เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

73 ติดต้ังหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 15 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ติดต้ังหอกระจายข่าวพร้อมเคร่ือง
และอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่องก าหนด)

- 250,000 250,000 250,000 250,000 เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

74 ติดต้ังระบบหอกระจายข่าว
อัตโนมัติ ภายในต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ติดต้ังระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ
ไร้สายครอบคลุมท้ังต าบล

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หอกระจายข่าว
อัตโนมัติ

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

75 ขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเขตเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์
 ครบชุด

- 50,000 50,000 50,000 50,000 เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

76 ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 3 เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง
 อุปกรณ์และหอ

กระจายข่าวท่ีช ารุด

ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมอุปกรณ์
ระบบหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 3 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก าหนด)

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ระบบเสียงตาม
สายสามารถใช้

งานได้

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

77 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน พร้อมจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
 ไมโครโฟน ฯลฯ

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบเสียงตาม
สายสามารถใช้

งานได้

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  46



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

78 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน พร้อมจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
 ไมโครโฟน ฯลฯ

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบเสียงตาม
สายสามารถใช้

งานได้

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

79 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายภายใน 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และบ ารุง 
ซ่อมแซมระบบ เสียงตามสายให้
สามารถใช้งานได้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

กองช่าง

80 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ภายในต าบลปากช่อง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้าย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากข้ึน

ส านักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  47



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองตาเนิด หมู่ท่ี 10 
เช่ือมหมู่ท่ี 4 บ้านหนองชะนาง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 467.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 2,802.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด 
พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,182,000   - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  48



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองตาเนิด 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 14
บ้านพุแคใต้ ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 467.00 เมตร  
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 2,802.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด
พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,900,000   - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายเฉลิม มะลิซ้อน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 2,000 ตารางเมตร

- 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนาสมอ - ต าบลเขาแร้ง 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 1,200 ตารางเมตร

- 600,000     600,000     600,000     600,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  49



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายเย่ียม ประสงค์ค า - 
บ้านนางบุญธรรม พรมประสิทธ์ิ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 234 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 936 ตารางเมตร

- 468,000     468,000     468,000     468,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองกง - หนองแก 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 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 
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.มอก.ช้ัน3 Ø 0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 563,000     563,000     563,000     563,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  50



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายอ๋ัน อุ่นทา หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 265.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,060.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คสล. มอก. ช้ัน 3  Ø 0.60 x 1.00 
เมตร จ านวน 10 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด พร้อมจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 509,000     - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายสมบูรณ์ ศรีโสภา
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พ้ืนท่ีลาดยาง 6,000 ตารางเมตร

- 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายศาลเจ้า - ฟาร์มหมู NK 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  51



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางสมยา อุ่นเรือน 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
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  
ถนนซอยหนูเนียมต้ังแต่บ้านนาย
สุวรรณ นุชแทนเช่ือมต่อบ้าน
นีรนาถ เนียมเตียง หมู่ท่ี 6 ต าบล
ปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 340.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 873,000     873,000     873,000     873,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนซอยหนู เนียมเตียง ต้ังแต่
บ้านนายสุวรรณ  มาชู เช่ือมเขต 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,240.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 13,440.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 5,729,000   5,729,000   5,729,000   5,729,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  52



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านน.ส.พิชภัทร ศิลปมนตรี 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

- 720,000     720,000     720,000     720,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สามแยกดอนมะขามเทศ - บ้าน
ดอนมะขามเทศ หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 360.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1440.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. มอก. ช้ัน
 3 ขนาดØ 0.80 x 1.00 เมตร 
จ านวน 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน และวาง
ท่อระบายน้ า คสล.มอก. 
ช้ัน 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 
1 แถวๆละ 7 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
 ก าหนด พร้อมจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 726,000     - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  53



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านนางรัตนา สระโอษฐ์ 
เช่ือมคลองชลประทาน หมู่ท่ี 9 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 540.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 886,000     886,000     886,000     886,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายห้วยฝาง - บ้านเนินสมบูรณ์ 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 329.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,316.00 
ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 105.00 
เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 630.00
 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการและ
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 732,000     732,000     732,000     732,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  54



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายสน่ัน - บ้านนาย
อนันต์ หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 184.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 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 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 184.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 736.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 338,000     338,000     338,000     338,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 3/1 บ้านหนองตาเนิด 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
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
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 2 บ้านหนองตาเนิด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.

- 1,500,000   - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  55



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเช่ือมต่อบ้านนายวินัย จันทร -
 วัดป่า หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 680 ตารางเมตร

- 340,000     340,000     340,000     340,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางวารี ลายคล้ายดอก 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 596.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 2,384.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คสล. มอก. ช้ัน 3 Ø 
0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว 
แถวละ 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 1,166,000   - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  56



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านนางสัจจา  อุ่นเรือน
ถึงบ้านนายถวิล  อุ่นเรือน 
หมู่ท่ี 12 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 495.00 เมตร 
ผิจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,006,000   1,006,000   1,006,000   1,006,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านนายเส้ียว  โอนอ่อน 
ถึงบ้านนางเบ่ียง มาชิด หมู่ท่ี 12 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 620 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 3,720 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,890,000   1,890,000   1,890,000   1,890,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายภายในหมู่บ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 357 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 2,142 ตารางเมตร

- 1,071,000   1,071,000   1,071,000   1,071,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  57



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 ขยายถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ขยายถนนระยะทาง 200 เมตร - 250,000     250,000     250,000     250,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายชะลัย ศรีรอด 
หมู่ท่ี 14 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 187.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 561.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 258,000     258,000     258,000     258,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายบ้านนายบัว ปานน้อย 
เช่ือมสายหนองไผ่-ป่ินทอง หมู่ท่ี 6
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,070.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 6,420.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05
 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 3,260,000   3,260,000   3,260,000   3,260,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  58



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนสายบ้านนายบัว ปานน้อย 
เช่ือมเขตหมู่ท่ี 8 (ผ่านไร่ตาใหม่) 
หมู่ท่ี 6 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 790.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 4,740.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05
 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 2,409,000   2,409,000   2,409,000   2,409,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางอุไร สังข์ทอง 
หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 818.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 3,272.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล.
 มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 2 แถว แถวละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด 
พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,668,000   - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  59



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยเลียบเหมืองลอย  หมู่ท่ี 9 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 785.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 3,140.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,589,000   1,589,000   1,589,000   1,589,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านนางเตย  อุ่นเรือน  
หมู่ท่ี 12 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 455.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,820.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร  รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด และ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 924,000     924,000     924,000     924,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  60



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

34 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายเขาทะลุ - สวนเกษตร 
หมู่ท่ี 14 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 925.00 
เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี
จราจรไม่น้อยกว่า 4,625.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.
 ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร 
จ านวน 1 แถว แถวละ 8 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายพุแค-พุกระเพรา หมู่ท่ี 14 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 595.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 2,380.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,789,000   1,789,000   1,789,000   1,789,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  61



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายหนองตาโต 
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 313.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,252.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 444,000     444,000     444,000     444,000     ถนนได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

37 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายหนองตาโต 
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 103.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 412.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 180,000     180,000     180,000     180,000     ถนนได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  62



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองกระโดน เช่ือมต่อ
โครงการเดิม หมู่ท่ี 3 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 695.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 2,780.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. มอก. ช้ัน
 3 ขนาดØ 0.80 x 1.00 เมตร 
จ านวน 3 แถว แถวละ 6 ท่อน รวม 
18 ท่อน และท่อระบายน้ า คสล.มอก.
ช้ัน 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร 
จ านวน 2 แถว แถวละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด 
พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,497,000   - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

39 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
หน้าวัดนาสมอ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 358 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  63



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนแยกสาย หมู่ท่ี 9 
เข้าบ้านหนองมะเขือ หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,040 เมตร
พ้ืนท่ี 4,160 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 2,700,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหนองมะเขือ  
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,610 เมตร
พ้ืนท่ี 6,440 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านนายสนาน วิเศษรจนา 
เช่ือมบ้านนางแถม  พร้อมกับถนน
สายบ้านนายสมพงษ์ ป่ินเกตุ 
ถึงไร่ ป.สงวนชัย หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,198 เมตร พ้ืนท่ี 8,792 ตาราง
เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด)

- 5,700,000   5,700,000   5,700,000   5,700,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  64



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

43 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนแบ่งเขตระหว่าง หมู่ท่ี 6 
กับหมู่ท่ี 15 จากศาลเจ้าบ้านนาย
สมพงษ์ ป่ินเกตุเช่ือมศาลเจ้าไร่ป.
สงวนชัย

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตรระยะทาง 1,155.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 6,930.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ0.05
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 3,114,000   3,114,000   3,114,000   3,114,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

44 ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นเขาทะลุ -
 ทุ่งเขาหลวง หมู่ท่ี 7

เพ่ือปรับปรุงถนน
ช ารุด

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 1 ม.
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 28,000 ม.

- 12,000,000   12,000,000   12,000,000   12,000,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  65



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

45 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
สายบ้านนางเกล้ียง จิตรค า
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 210.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. มอก. ช้ัน 
3 Ø 0.60 x 1.00 เมตรจ านวน 2 
แถวๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด พร้อม
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 421,000     - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านนางสาคร ศรีรอด หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. 
พ้ืนท่ี 1,500 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง ก าหนด)

- 600,000     600,000     600,000     600,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

47 เสริมผิวจราจรสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรยางแอสฟัลติกท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. 
ยาว 36 ม.พ้ืนท่ี 144 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง 
ก าหนด)

- 100,000     100,000     100,000     100,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  66



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายศาลเจ้า หมู่ท่ี 14 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 420.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,680.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 774,000     774,000     774,000     774,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านนางเอียด 
อุ่นเรือน  หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,480.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 718,000     - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  67



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายมา วงษ์แก้ว 
ถึงล าห้วย หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,600 ม.
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.
พ้ืนท่ี 6,400 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง ก าหนด)

- 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นบ้านนางนก โก้กล่ า 
หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 820 ม. พ้ืนท่ี 3,280 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง 
ก าหนด)

1,900,000   - - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
หนองไม้แก่น หมู่ท่ี 1 เช่ือมต่อหมู่
ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,200 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง ก าหนด)

- 3,650,000   3,650,000   3,650,000   3,650,000   ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสะพานห้วยยาง - 
ส านักสงฆ์เขาน้อยหมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร

- 4,500,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  68



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านเขาป่ินทอง
เช่ือมบ้านเกาะข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 6 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 240.00 เมตร ผิวจราจรหนา 
0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าค
สล. มอก. ช้ัน 3 Ø 
0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 10 ท่อน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,440.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด พร้อม
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 859,000     - - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เส้นเลียบ เขารังเสือ 
หมู่ท่ี 11 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 13 
ต าบลจอมบึง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว ๓๕0 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ปากช่อง ก าหนด)

630,000     - - - - ถนนลาดยาง
 ๑ เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านนายสนาน  
วิเศษรจนา เช่ือมต่อ หมู่ท่ี ๖ บ้าน
นายวิมล  พวงสวาย

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 4 เมตร 
ยาว ๗๙๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ปากช่อง ก าหนด)

   1,500,000 - - - - ถนนลาดยาง
 ๑ เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  69



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

57 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
สายบ้านนางประพันธ์ พันธ์มาลา 
เช่ือมต่อบ้านนางแถม เนียมเตียง
หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร
ยาว 415 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง 
ก าหนด)

800,000     - - - - ถนนลาดยาง
 ๑ เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

58 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
หมู่ท่ี 6 บ้านเขาป่ินทอง เช่ือมต่อ
หมู่ท่ี 8  บ้านหนองไผ่

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร
รวมยาว 350 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง 
ก าหนด)

   1,200,000 - - - - ถนนลาดยาง
 ๑ เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนอง
ไม้แก่น หมู่ท่ี 1 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,170.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,680.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 2,346,800   2,346,800   2,346,800   2,346,800   ถนนลาดยาง
 ๑ เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  70



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1
เช่ือมต่อราชบุรี-จอมบึง 
(ผ่านบ้านส.อบต.จินตนารัตน์) หมู่ท่ี
 1  ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,100.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 2,206,000 2,206,000 2,206,000 2,206,000 ถนนลาดยาง
 ๑ เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านหนองกงถึงบริเวณ
บ้านนางแอ๊ด ทองเอ๋ีย หมู่ท่ี 4   
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 987.00 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อย
กว่า 3,948.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,695,000   1,695,000   1,695,000   1,695,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  71



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

62 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านหนองแกถึงบริเวณ
บ้านนางแอ๊ด ทองเอ๋ีย หมู่ท่ี4   
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,630.00 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อย
กว่า 9,780.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 4,201,000   4,201,000   4,201,000   4,201,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหน้าวัดเขาบุญช่วยถึงหน้า
อนามัยบ้านเขาผ้ึงหมู่ท่ี 7   ต าบล
ปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 948.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 5,688.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 2,890,000   2,890,000   2,890,000   2,890,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  72



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

64 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยข้างบ้านป้าสมนึก หมู่ท่ี 7 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 400.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,227.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 604,000     604,000     604,000     604,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

65 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยข้างบ้านนายอ าพัน คล้อย
สวาท ถึงบ้านนางสมิง พลไพโรจน์
หมู่ท่ี 7 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 725.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 2,900.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,473,000   1,473,000   1,473,000   1,473,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  73



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

66 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายบ้านนายสวัสด์ิ  กรับสารี ถึง
บ้านนายรัศมี  พรโสม หมู่ท่ี 8 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,214.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 4,856.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร และวางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน 3 Ø 0.60×1.00 เมตร
จ านวน 1 แถว แถวละ 6 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 2,170,000   2,170,000   2,170,000   2,170,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  74



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

67 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนายมงคล มงคลธนทรัพย์ 
ถึงบ้านนายก้องเดช แก่อก 
หมู่ท่ี 8 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 270.00 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อย
กว่า 1,080.00 ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้ าคสล.มอก.ช้ัน 3 Ø 
0.60×1.00 เมตร จ านวน 1 แถว 
แถวละ 6 ท่อนรายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายน้อย พลูเต็ม ถึง
สะพานข้ามล าห้วย หมู่ท่ี 8 ต าบล
ปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 460.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,840.00 
ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน3Ø 0.60×1.00 เมตร
จ านวน 1 แถว แถวละ 6 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 764,000     764,000     764,000     764,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  75



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

69 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายสมชาติ  เกตุแก้ว 
ถึงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 296.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,184.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

70 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ 8 
เช่ือมหมู่ท่ี 6 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
1,450.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
เมตร  พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
8,700.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-    4,695,000    4,695,000    4,695,000    4,695,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  76



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

71 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายพยุง บุญเลิศ หมู่ท่ี 8 
เขตติดต่อบ้านหนองตาอ้น 
หมู่ท่ี 16 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,078.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 6,468.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 2,900,000   2,900,000   2,900,000   2,900,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

72 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านนายประชุม  แสงโสม
หมู่ 8  เช่ือมหมู่ 15 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,528.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 9,168.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 4,385,000   4,385,000   4,385,000   4,385,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  77



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

73 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายศาลเจ้าหมู่ท่ี 10 
เช่ือมหมู่ท่ี 11 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 770.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
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 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

 ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
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 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  78



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

75 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอย 2
ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 10 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง4.00เมตร
ระยะทาง 1,500.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.05
 เมตร และวางท่อระบายน้ า
คสล.มอก. ช้ัน 3 Ø 0.80×1.00เมตร
 จ านวน 1 แถว แถวละ 7 ท่อน
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 3,065,000   3,065,000   3,065,000   3,065,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

76 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหอถัง
ประปา ถึงบ้านผู้ก ากับสราวุธ 
หมู่ท่ี 12 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
320.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
1920.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบาย
น้ า คสล.มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60x1.00 
เมตร จ านวน 1 แถว แถวละ 6 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,086,000   1,086,000   1,086,000   1,086,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  79



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

77 ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 ต.ปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ขยายถนน 4.00 เมตร ยาว 454 เมตร
 ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1816.00 ตารางเมตร

- 635,000     635,000     635,000     635,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายสุข  อินทร์ให้ฤกษ์  
หมู่ท่ี13 ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 423.00 เมตร ผิว
จราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่
น้อยกว่า 1,480.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 672,000     672,000     672,000     672,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

79 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนาย
สะอาด อินทร์ให้ฤกษ์  หมู่ท่ี13 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 453,000     453,000     453,000     453,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  80



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

80 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายประพันธ์  มีตาด  
เช่ือมฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 15 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 880.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 405,000     405,000     405,000     405,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

81 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายล่ัน วรเลข เช่ือมบ้าน
นายอุทัย วงศ์สุวรรณ 
หมู่ท่ี 15 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
492.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
1,968.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  81



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสน บัวเบา 
หมู่ท่ี 14 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 87.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้าง0.50เมตร 
พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 384.00
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 219,000     219,000     219,000     219,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้าน นายเวก แก้วมุกดา 
เช่ือมบ้าน นายโอฬาร บุญเกตุ
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
452.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,808.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าค
สล.มอก.ช้ัน 3Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 1,162,000   - - - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  82



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายยบ้าน นายไพรฑูล อุ่นทา 
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
132.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้าง 0.50 เมตร พ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 528.00ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่องก าหนด

- 313,000     313,000     313,000     313,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายโยธิน ทองอ่อน 
หมู่ท่ี 5 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
130.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
390.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 255,600     255,600     255,600     255,600     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ท่ี 5 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร
พ้ืนท่ีเทคอนกรีต 12,000 ตร.ม.

- 3,720,000   3,720,000   3,720,000   3,720,000   ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายบ้านเกาะข้ีหนอน 
หมู่ท่ี 6 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300
 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า

- 800,000     800,000     800,000     800,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  83



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้าน นางสาคร ศรีม่วงอ่อน 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ระยะทาง 300 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 75 เมตร

- 186,000     186,000     186,000     186,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชอยบ้าน นายสุพจน์ เช่ือมถนน
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 20 เมตร

- 49,600        49,600        49,600        49,600        ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายบ้านนายศรีรัตน์ เข็มพับ
ถึงบ้านนพดล เพชรแสงนิล 
หมู่ท่ี 6 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
178.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้าง 0.50 เมตร พ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 534.00ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่องก าหนด

- 312,000     312,000     312,000     312,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายพาน สอนแหวน 
หมู่ท่ี 14 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 190.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้าง 0.50 เมตร 
พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 665.00 
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 395,000     395,000     395,000     395,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  84



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

92 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบ้าน นางแถม เนียมเตียง 
เช่ือมบ้านนางประพันธ์ พันธ์มาลา
หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตกว้าง 6
 เมตร ยาว 300 เมตร

- 300,000     300,000     300,000     300,000     ถนนได้รับ
การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางฝ้าย  ใยเผือก  
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ก าหนด)

550,000     - - - - ถนนคอนกรีต
 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสมิง  พลไพโรจน์ 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ก าหนด)

449,000     - - - - ถนนคอนกรีต
 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านลุงใบ เช่ือมฝายน้ าล้น 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 282.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,128.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด พร้อม
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 696,000     - - - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  85



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

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

-  901,000

901,000

- - - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายอ าพัน  บุญญฤทธ์ิ  
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร
ยาว 180 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ปากช่อง ก าหนด)

400,000     - - - - ถนนคอนกรีต
 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  86



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างศาลา หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว ๘๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่อง ก าหนด)

250,000     - - - - ถนนคอนกรีต
 ๑ เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสนาน  วิเศษรจนา 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี ๑๕ บ้านนางอ าไพ 
คุ้มเกิด

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว ๑๘๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ปากช่อง ก าหนด)

400,000     400,000     - - - ถนนคอนกรีต
 ๑ เส้น

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านผู้ใหญ่ทองสุข   อุ่นเรือน
หมู่ท่ี 3 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
425.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,275.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 802,000     802,000     802,000     802,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายปัด - บ้านนางส าลี 
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากช่อง  อ าเภอ
จอมบึง  จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
140.00 เมตร  คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
420.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด

- 245,000     245,000     245,000     245,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  87



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทางแยกหมู่ 9 ถึงบ้านนางกอบ 
พันธ์ไทย (จากของเก่าท่ีช ารุด) 
บ้านหนองมะเขือ หมู่ท่ี ๕

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 
422 ม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.ม.

- 724,000     724,000     724,000     724,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 7 ทางเข้าบ้าน ส.อบตวัง 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 135.00 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้าง 0.50 เมตร พ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่องก าหนด

- 320,000     320,000     320,000     320,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.10 ซอย 4/1 บ้านหนองกะทิ

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิวจราจร
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

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.

- 1,694,000   1,694,000   1,694,000   1,694,000   ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  88



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ทางโค้งบ้านแปดหลัง หมู่ท่ี 11 
ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
 85.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 425.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่องก าหนด

- 257,000     257,000     257,000     257,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมตรงบ้านครูเสวก  สุขเกษม 
หมู่ท่ี 13 ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 152.00 เมตร คอนกรีตหนา
 0.15 เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 608.00ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 362,000     362,000     362,000     362,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางเรไร  ดวงจันทร์ 
เช่ือมบ้านนายอุทัย  ช้างเพชร  
หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
103.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
309.00 ตารางเมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด

- 181,000     181,000     181,000     181,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  89



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

109 ก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้าน
เขาประทับช้าง หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี
 3 บ้านนาสมอ (ผ่านข้างบ้านเถ้า
แก่โอ)

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร

- 3,840,000   3,840,000   3,840,000   3,840,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

110 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
สายบ้านปากช่องถึงสะพานนา
สมอหมู่ท่ี 2 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,395.00 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 6,975.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก.ช้ัน3Ø 0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 12 จุดและØ 1.00×1.00 
เมตร จ านวน 2 จุด ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด

- 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนยกระดับ 
สายบ้านดงตาลเช่ือมหนองโดน 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,290 เมตร

- 2,476,800   2,476,800   2,476,800   2,476,800   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายห้วยหลุม เช่ือมบ้าน
นายหัน ทองชมภูนุช หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,350 เมตร

- 2,592,000   2,592,000   2,592,000   2,592,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  90



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

113 ก่อสร้างถนนยกระดับ 
ซอยบ้านนายสุด พันธ์ุเพชร 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

- 600,000     600,000     600,000     600,000     ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

114 ก่อสร้างถนนยกระดับ 
สายวัดสูงเนิน - วัดถ้ าสิงโตทอง 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
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 หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร

- 1,920,000   1,920,000   1,920,000   1,920,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้าน
หนองมะเขือเช่ือมบ้านเนินสมบูรณ์
 หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร

- 2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนนยกระดับผิวจราจร
ลูกรัง หมู่ท่ี 5 บ้านหนองปากดง 
สายเลียบคลองน้ าท้ิงเช่ือมหมู่ท่ี 3
และหมู่ท่ี 2 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ
ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร

- 5,760,000   5,760,000   5,760,000   5,760,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  91



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

118 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
ถนนซอยบ้านนายทองสุข แสงโสม
เช่ือมต่อบ้านเกาะตาสาด หมู่ท่ี 6
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2,540.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 15,240.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน3 Ø 0.60×1.00 เมตร
จ านวน 10 แถว แถวละ 8 ท่อน 
รวม 80 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 1,804,000   1,804,000   1,804,000   1,804,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

119 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้านนายสมบัติ เทพสวัสด์ิ 
เช่ือมห้วยยายย้อย หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร

- 5,760,000   5,760,000   5,760,000   5,760,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  92



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

120 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
ถนนบ้านนายสมบัติ เทพสวัสด์ิ
เช่ือมไร่เส่ียส่งซอยหนูเนียม หมู่ท่ี 6
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,050.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 6,300.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คสล.มอก.ช้ัน3 Ø0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 3 แถว แถวละ 8 ท่อน
รวม 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 732,000     732,000     732,000     732,000     ถนนลูกรัง
ยกระดับ

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

121 ก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย 1 
บ้านนายเบ่ียง ไชค าภา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
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 เช่ือมอ าเภอโพธาราม 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร

- 2,304,000   2,304,000   2,304,000   2,304,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

123 ก่อสร้างถนนยกระดับ สายบ้าน
ดอนมะขามเทศ - ห้วยฝาง หมู่ท่ึ 9

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร

- 4,800,000   4,800,000   4,800,000   4,800,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  93



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

124 ก่อสร้างถนนยกระดับ  
สายวัดเขารังเสือ หมู่ท่ี 11 
เช่ือมบ้านหนองชะนาง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร

- 960,000     960,000     960,000     960,000     ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

125 ก่อสร้างถนนยกระดับ
สายบ้านนายสันติชัย  ท้าวญาติ  
เช่ือมบ้านหนองตาเนิด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร

- 300,000     - - - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

126 ก่อสร้างถนนยกระดับ 
สายหอถังประปา 
เช่ือมป่าชุมชน หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,490 เมตร

- 2,860,800   2,860,800   2,860,800   2,860,800   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

127 ก่อสร้างถนนยกระดับ 
สายบ้าน น.ส.อาภาวัลย์ อุ่นเรือน
หมู่ท่ี 12 เช่ือมหมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 424.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,120.00 
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด พร้อม
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 206,000     - - - ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

128 ก่อสร้างถนนยกระดับ 
สายบ้านนางเอ้ือน ใจจิตร 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร

- 1,152,000   1,152,000   1,152,000   1,152,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  94



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

129 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
สายบ้านนายจ ารัส ปานเรือง 
ถึงบ้านนายเส้ียว โอนอ่อน 
หมู่ท่ี 12 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 290.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,160.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 127,000     127,000     127,000     127,000     ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

130 ก่อสร้างถนนยกระดับ 
สายบ้านเนินสมบูรณ์เช่ือม 
บ้านหนองมะเขือ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนยกระดับ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
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 หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 2,440.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.25 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 19,520 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. 
ช้ัน 3 เส้นผ่าศูนย์กลางกลม 0.60*
1.00 เมตร จ านวน 5 แถว 
แถวละ 10 ท่อน รวม 50 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด และจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 2,475,000   2,475,000   2,475,000   2,475,000   ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  95



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

132 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบ้าน
หนองไม้แก่นเช่ือมบ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือแก้ไขปัญหา
จราจร ไม่ให้เกิด

อุบัติเหตุ

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3,516 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น
หมู่ท่ี 1 เช่ือม หมู่ท่ี 13

- 2,100,000   2,100,000   2,100,000   2,100,000   ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

133 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาย
นีรนาถ  เนียมเตียง เช่ือมต่อบ้าน
นายวัลลพ  เช้ือสมุทร หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 345 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี 1,035 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 200,000     200,000     200,000     200,000     ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

134 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น
 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร

- 540,000     540,000     540,000     540,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

135 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด
แน่น สายวัดหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 
เช่ือมหมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น
 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า

- 1,215,000   1,215,000   1,215,000   1,215,000   ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

136 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด -
แน่น สายบ้านนางทอง หนูอินทร์ 
หมู่ท่ี 8 เขตติดต่อต าบลธรรมเสน
อ าเภอโพธาราม

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด - 
แน่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง
 1,000 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า

- 810,000     810,000     810,000     810,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

137 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด
แน่น สายบ้าน นายสมชาติ เกตุ
แก้ว - หนองตาเส้ียน หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ลงลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น
 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร

- 810,000     810,000     810,000     810,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  96



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

138 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 
เช่ือมต่อ ม.9,12

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด
แน่น  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 615 เมตร
พ้ืนท่ี 2,460 ตารางเมตร(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

139 ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเส้น 
หมู่ 3 - หมู่ 5 
ผ่านป่าสาธารณะประโยชน์

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนลูกรังเสริมผิวจราจรพร้อมบดอัด
แน่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
 1,325 เมตร(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด)

- 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

140 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาย
ประเสริฐ ค าแพง
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. 
พ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง ก าหนด)

- 250,000     250,000     250,000     250,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

141 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบ้านนายสายันต์ ป่ินเกตุ 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 570 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี 2,400 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง 
ก าหนด)

- 270,000     270,000     270,000     270,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

142 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายถนนเขา
ปากกว้างสุดเขตปากช่อง เช่ือมต่อ
ต าบลธรรมเสน หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 950 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี 5,700 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง 
ก าหนด)

- 700,000     700,000     700,000     700,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  97



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

143 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ ซอย
บริเวณบ้าน น.ส.จรุณ  สตานาม  
ถึงบ้านนางแก้ว ผาสุก  หมู่ท่ี 12 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรในการ

ล าเลียงพืชผล
การเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 428.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,712.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนด และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 386,000     386,000     386,000     386,000     ถนนลูกรัง
ยกระดับ

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

144 ก่อสร้างถนนสายสระใหญ่ ถึง
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 850 ม. 
ผิวจราจรหนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ี 2,550 ม. (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ปากช่อง ก าหนด)

- 400,000     400,000     400,000     400,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

145 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเข้าวัด 
หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 230 ม. 
พ้ืนท่ี 690 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.80*1. ม.
จ านวน 5 ท่อน 1 จุด

- 200,000     200,000     200,000     200,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

146 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น สายบ้านนางบุญญา เย็น
นอก  เช่ือมต่อบ้านนายอรุณ หนู
อินทร์ หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 663 ม. 
ผิวหนา 0.20 ม.พ้ืนท่ี 1,989 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง 
ก าหนด)

- 500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  98



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

147 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น สายบ้านนายประสาน ถึง
ส านักสงฆ์ถ้ ามุจรินทร์ หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 510 ม. 
ผิวจราจรหนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ี 1,530 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่อง ก าหนด)

- 300,000     300,000     300,000     300,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

148 ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด 
สายบ้านห้วยฝาง -บ้านดอนมะขาม
เทศ หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่อง ก าหนด)

- 1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

149 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายหนอง
ไม้แก่น  ส านักพุทรา (ไร่ตาเงิน) 
หมู่ท่ี 1 ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ระยะทาง 395.00 เมตร
 พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 1,975.00 
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ชุด

- 241,900     241,900     241,900     241,900     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

150 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายท้าย
ไร่นายสหัส อุ่นเรือน-บ้านหนอง
อีกาหมู่ท่ี 3 ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 595.00 เมตร พ้ืนท่ีจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด

- 298,800     298,800     298,800     298,800     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  99



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

151 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นถนน
ทางหลวงชนบท ถึงบ้านนายอาคม
กิจเต่ง หมู่ท่ี 8 ต าบลปากช่อง  
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
565.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 
เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
3,390.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคสล.มอก.ช้ัน 3 Ø 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 3 แถว 
แถวละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 260,000     260,000     260,000     260,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

152 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
 เส้นทางหลวงชนบท4029 - 
บ้านนางสาวพรรณี  น่ิมนวล 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
585.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 
เมตร พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 
2,340.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.มอก. ช้ัน 3 ขนาด Ø 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน 1 
จุด รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนดและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 268,000     268,000     268,000     268,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  100



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

153 ลงลูกรังเสริมผิวจราจร ม.10 
ซอย 7 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.

- 780,000     780,000     780,000     780,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

154 ซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง
ทุกสาย หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซมไหล่ทางถนนท่ีช ารุด 
ระยะทาง 450 เมตร

- 780,000     279,000     279,000     279,000     ไหล่ทาง
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

155 ซ่อมแซมไหล่ทางถนนบริเวณบ้าน
นายเป้า บุญเงิน ถึงบ้านนายอนันต์
 เวชเพ่ิม หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ซ่อมแซมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร ระยะทาง 106 เมตร

- 65,720        65,720        65,720        65,720        ไหล่ทาง
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

156 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลาดยางภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 1-16

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

157 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายใน
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 1-16

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

158 ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเขต
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 1-16

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

159 ก่อสร้างถนนสายบ้านหนองอีกา 
เช่ือมคลองชลประทาน หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 370 ม. 
ผิวจราจรหนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีประมาณ 1,110 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 400,000     400,000     400,000     400,000     ถนนหินคลุก ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  101



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

160 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย
แยกศาลเจ้า หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

เรียงหินใหญ่หน้าท่อกันน้ าเซาะ พร้อม
ดาด คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ระ
ยทาง 10 เมตร

- 60,000        60,000        60,000        60,000        ถนนได้รับ
การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

161 ซ่อมแซมถนนสายส านักพุทธา 
หมู่ท่ี 1 ท้ังสาย

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 3,442 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 17,210 ตร.ม.

- 251,800     251,800     251,800     251,800     ถนนได้รับ
การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

162 ปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน 3 สาย 
หมู่ท่ี 2 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน 3 สาย ม.2 
ซ่อมผิวจราจร 0.03 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 635.00ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 209,500     209,500     209,500     209,500     ถนนได้รับ
การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

163 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางพรรณ แก้วดวง-บ้าน
นายสนิท เฮงชัยโย หมู่ท่ี 3  
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่องก าหนดและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 600,000     600,000     600,000     600,000     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  102



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

164 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายเต็ก  แซ่ล้ิม หมู่ท่ี13 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 202.00 เมตร คอนกรีตหนา
 0.15 เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 606.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 463,600     463,600     463,600     463,600     ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

165 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ผังเมืองรวมจังหวัด

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับผัง
เมืองรวมจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับผัง
เมืองรวมจังหวัด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้
เก่ียวกับระบบ
ผังเมืองจังหวัด

เพ่ิมข้ึน

ประชาชนได้รับรู้
และเข้าใจผังเมือง

รวมจังหวัด

กองช่าง

166 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับพรบ.ควบคุมอาคาร

เพ่ือให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน
 และเพ่ือให้ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร ท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมจังหวัด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้
เก่ียวกับ
กฎหมาย

ควบคุมอาคาร
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารและ

สามารถปฏิบัติตามได้

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  103



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขุดลอกล้าห้วยน ้าโจน หมู่ท่ี 1 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า

เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 9 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึกจากสภาพเดิมโดย
เฉล่ีย 1.50 เมตร พร้อมแต่งคันดิน 
ปริมาณดินขุด 4,800 ลบ.ม. 
พร้อมฝายกั นน ้า

150,000 - - - - แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

2 ขุดลอกล้าห้วยน ้าโจนต่อจากเดิม
 หมู่ท่ี 1 ต้าบลปากช่อง อ้าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกล้าห้วยน ้าโจน ต่อจากเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 208.00 เมตร 
ขุดลึกจากสภาพเดิม 1.00 เมตร 
พื นท่ีปริมาณ 832.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมถากถางต้นไม้ข้างล้ารางระบายน ้า

- 35,000        35,000        35,000        35,000        แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  104



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 
หมู่ท่ี 1 ต้าบลปากช่อง
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ  ขนาดกว้าง
 24.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร 
ขุดลึกจากสภาพเดิม 3.00 เมตร 
พื นท่ีปริมาณ 1,323.00 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด
และจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-         49,000         49,000         49,000         49,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

4 ขุดลอกคลองส่งน ้าทิ งและคลอง
น ้าทิ ง หมู่ท่ี 2

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

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

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

5 ขุดลอกคลองน ้าทิ ง หมู่ท่ี 3 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกคลองน ้าทิ ง กว้าง 2 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร 
ลึกโดยเฉล่ีย 1.50 เมตร

- 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

6 ขุดลอกล้าห้วยเดิมสระตาล ้า 
ป่ินเกตุ หมู่ท่ี 3

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกล้าห้วยสาธารณะบริเวณ 
หมู่ท่ี 3

- 700,000 700,000 700,000 700,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  105



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ขุดลอกล้าห้วย
ข้างบ้านนายสุรดิษฐ์ แก้วพิจิตร 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกคลองในล้าห้วยสาธารณะ
ขนาดกว้าง 6 - 12 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

8 ขุดลอกสระน ้า
สาธารณประโยชน์หนองตาเรียน
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน ้าขนาดพื นท่ี 
ประมาณ 1 ไร่ 
ลึกจากสภาพเดิม 1.00 เมตร

- 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

9 ขุดลอกคลองดินภายในหมู่บ้าน
หนองปากดง 5 เส้น หมู่ท่ี 5

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

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

80,000 - - - - แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

10 ขุดลอกล้าห้วยผ.ญ.สมนึก ศิริเอก
ผ่านข้างโรงเรียนวัดเขาป่ินทอง
พร้อมฝายน ้าล้น

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

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

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  106



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ขุดลอกสระน ้าวัดเขาป่ินทอง 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน ้าวัดเขาป่ินทอง 
ขนาด 4 ไร่ลึก 2.00 เมตร พื นท่ี 
12,800 ลบ.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

12 ขุดสระน ้าเนื อท่ีนายโกมินทร์  
หนูพรหม หมู่ท่ี 6

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดสระน ้าเพ่ือการเกษตร
ขนาดพื นท่ี 25 ไร่ลึก 2.50 เมตร 
พื นท่ี 10,000 ลบ.ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

13 ขุดลอกล้าห้วยเกาะขี เหล็ก - 
ห้วยตาใจชนเขต หมู่ 8 พร้อม
กั นฝาย

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 9 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึกจากสภาพเดิมโดย
เฉล่ีย 1.50 เมตร พร้อมก่อสร้างฝาย

- 250,000 250,000 250,000 250,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  107



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14 ขุดลอกล้าห้วยและก่อสร้างฝาย
น ้าล้น หมู่ท่ี 6 ต้าบลปากช่อง 
ขุดลอกล้าห้วยจากบ้านนายทอง
หล่อ  ข้าเมือง พร้อมก่อสร้าง
ฝายน ้าล้นหมู่ท่ี 6 เช่ือมหมู่ท่ี 8

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกล้าห้วยจากบ้านนายทองหล่อ
 ข้าเมือง เช่ือมฟาร์มหนูเนียมชนเขต
หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง 6.00-10.00 
เมตร ระยะความยาว 2,258.00 
เมตร ขุดลึกจากสภาพเดิม 1.00 
เมตร หรือพื นท่ีขุดลึกประมาณ 
13,548.00 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้าง
ฝายน ้าล้น 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 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

15 ขุดลอกสระน ้า พร้อมฝังท่อ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 8

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน ้ากว้าง 33 เมตร ยาว 
43 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 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 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

16 ขุดลอกรางระบายน ้า คสล. 
บริเวณห้วยฝาง -บ้านห้วยยาง 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกรางระบายน ้า คสล. รูปตัววี 
ขนาดกว้าง1.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ระยะทาง 2,500เมตร พร้อม
วางท่อระบายน ้า จ้านวน 33 จุด

- 100,000 100,000 100,000 100,000 รางระบายน ้า
ระบายน ้าได้ดี

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  108



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 ขุดลอกสระน ้าบ้านนางฉลวย 
ดวงช่ืน หมู่ท่ี 9

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ ขนาดพื นท่ี 
กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 
1.50 เมตรพื นท่ี 1,800 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

18 ขุดลอกล้าห้วยจากบ้านนายละ
มูล รอดเคราะห์ถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 9

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกล้าห้วย ระยะทาง 500 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

19 ขุดลอกคลองเส้นฟาร์มซีพี - 
คลองห้วยยาง หมู่ท่ี 9

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 12 เมตร  ยาว 
1,570 เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก้าหนด)

- 800,000 800,000 800,000 800,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

20 ขุดลอกสระน ้า 5 ไร่ 
เพ่ือกักเก็บน ้า หมู่ท่ี 10

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดสระน ้าขนาดพื นท่ี 5 ไร่ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 750,000 750,000 750,000 750,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  109



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 ขุดลอกล้าห้วยพร้อมก่อสร้าง
ถนนเลียบล้าห้วย หมู่ท่ี 10

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

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

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

22 ขุดลอกสระน ้า 3 แห่ง หมู่ท่ี 11 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

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

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

23 ขุดลอกล้าห้วยบริเวณหน้าวัดเขา
รังเสือถึงถ ้าสิงโตทอง หมู่ท่ี 10

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกล้าห้วยบริเวณหน้าเขารังเสือ
ถึงถ ้าสิงโตทอง ขนาด 8-10 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร พื นท่ี 15,200 
ตร.ม. ลึก 1.5 เมตร

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  110



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 ขุดลอกล้าห้วยปากช่อง หมู่ท่ี 13 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 9 เมตร 
ยาว 500 เมตร ลึกจากสภาพเดิมโดย
เฉล่ีย 3.50 พร้อมแต่งคัน

- 60,000 60,000 60,000 60,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

25 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าตาสู หมู่ท่ี 16 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ช่วงท่ี 1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าขนาด
กว้าง 9.00 - 138 เมตร ยาว 
221.00 เมตร ขุดลอกลึกจากสภาพ
เดิม 2.00 เมตร หรือพื นท่ีขุดลึก
ประมาณ 31,643.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด และ
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงท่ี 2 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าขนาด
กว้าง 15.00-60.00 เมตร ยาว 
85.00 เมตร ขุดลอกลึกจากสภาพ
เดิม 2.00 เมตร หรือพื นท่ีขุดลึก
ประมาณ 6,642.00 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด และ
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 1,487,000

300,000

1,487,000

300,000

1,487,000

300,000

1,487,000

300,000

แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  111



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

26 ขุดลอกล้าห้วยภายในต้าบล
ปากช่อง

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แล้งและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

ฉุกเฉิน

ขุดลอกล้าห้วยภายในต้าบลปากช่อง 
ระยะทาง 5,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอและ

บรรเทาปัญหา
สาธารณภัยในพื นท่ี

กองช่าง

27 ก่อสร้างล้าห้วยเป็นคอนกรีต 
พร้อมท้าฝายเปิด - ปิดบริเวณ
สะพานบ้านนายเอ่ียม โอนอ่อน 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง

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

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้
ในการท้า

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

28 ก่อสร้างฝายน ้าล้นคลองล้าห้วย
เดิม เขตหมู่ 3 - คลอง
ชลประทาน

เพ่ือแก้ไขน ้าเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ

ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วยหมู่ท่ี 3 ถึง
คลองชลประทาน ขนาดกว้าง 
10-12 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ปากช่องก้าหนด)

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ฝายน ้าล้น ประชาชนมีน ้าใช้
ในการท้า

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

29 ก่อสร้างฝายน ้าล้นเร่ิมจากเขต
ติดต่อหมู่ท่ี 10 ถึงบ้านหนอง
ตาโต หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ไขการขาด
แคลนระบบน ้าเพ่ือ

การเกษตร

ก่อสร้างฝายน ้าล้นบริเวณล้าห้วย 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 ฝายน ้าล้น ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

30 ก่อสร้างฝายน ้าล้น 
หลังวัดหนองไผ่ หมู่ท่ี 8

เพ่ือแก้ไขปัญหาการกัก
เก็บน ้า

ก่อสร้างฝายน ้าล้น หลังวัดหนองไผ่
ขนาดกว้าง 10-12 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  112



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 ก่อสร้างฝายน ้าล้น จ้านวน 2 จุด
หมู่ท่ี 10

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง

ก่อสร้างฝายน ้าล้น ขนาดกว้าง 
10-12 เมตร จ้านวน 2 จุด 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ฝายน ้าล้น ประชาชนมีน ้าใช้
ในการท้า

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

32 ปรับปรุงฝายน ้าล้น พร้อมวางท่อ
ระบาย คสล.บ้านนางเอียด อุ่น
เรือน หมู่ท่ี 14

เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง

ปรับปรุงฝายน ้าล้นพร้อมวางท่อ
ระบายน ้า คสล.มอก. ชั น 3 ขนาด Ø
 0.80 * 100 เมตรจ้านวน 10 ท่อน
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปาก
ช่องก้าหนด)

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน ้าล้น ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

33 ก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 15 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง

ก่อสร้างฝายน ้าล้น ขนาดกว้าง 
10-12 เมตร จ้านวน 10 จุด 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ฝายน ้าล้น ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

34 ก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 16 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง

ก่อสร้างฝายน ้าล้น 
ขนาดยาว 10-12 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ฝายน ้าล้น ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

35 แก้ไขท่อระบายน ้า 4 จุด หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

ปรับปรุงท่อระบายน ้า คสล. มอก ชั น
 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
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  113



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 ก่อสร้างรางระบายน ้าตัววี ใน
ซอยหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2,2627 เมตร 
พื นท่ี 3,152 ตร.ม.

- 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

37 เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
พร้อมเคร่ืองสูบน ้าระบบไฟฟ้า หมู่ท่ี 3
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ปากช่องก้าหนด)

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

38 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งหอ
ถังประปา หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ไขระบบประปา
ขาดแคลน

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งหอถัง
ประปาจ้านวน 1 ชุด ขนาด 20 ลบ.ม.

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

39 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
 หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน ้า
ระบบไฟฟ้าจ้านวน 1 ชุด

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

40 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
 หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

เจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ลึก 80 เมตร

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  114



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

41 เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงโซล่าเซลล์  
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ วความ
ลึก 100 เมตร และติดตั งระบบไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ พร้อมติดตั งระบบควบคุม
และอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง
ก้าหนดและจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 425,000 425,000 425,000 425,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

42 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้าและอุปกรณ์หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบ
น ้าและอุปกรณ์ จ้านวน 5 บ่อ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

43 เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
พร้อมเคร่ืองสูบน ้า หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

เจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ลึก 80 เมตร
 พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้า 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

44 ก่อสร้างคลองส่งน ้า คสล.
จากคลองชลประทาน ถึงบ้าน
นายสุชาติ ทองชมภูนุช หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

สร้างคลองส่งน ้า คสล. ลึก 2 เมตร
กว้าง 2 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

- 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

45 ปรับปรุงหน้าคูส่งน ้าจากคลอง
ชลประทานบ้านรางกัญชา และ
บ้านหนองอีกา หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ขุดลอกรางระบายน ้าพร้อมดาด
คอนกรีตเร่ิมจากริมคลองชลประทาน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  115



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 ปรับปรุงคลองลอยคสล.ให้เป็น
คลองดิน หมู่ท่ี 5

เพ่ือแก้ไขระบบจ่ายน ้า
เพ่ือการเกษตร

ปรับปรุงคลองลอยคสล. เป็นคลองดิน
 ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ยาว 627 เมตร พื นท่ี 
940.50 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

47 ปรับปรุงท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร
 จากห้วยขวางถึงห้วยยาง 
หมู่ท่ี 9 
(ตรงทางเข้าบ้านแต่ละหลัง)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ปรับปรุงท่อระบายน ้า คสล. มอก ชั น
 3ขนาด Ø 0.80 Í 1.00 ม. จ้านวน
 10 จุดจุดละ 5 ท่อน รวม 50 ท่อน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 125,000 125,000 125,000 125,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

48 วางท่อการเกษตร หน้า 8 จาก
คลองชลประทาน ถึงทางเข้า
บ้านดงตาล ระยะทาง 1,200 
เมตร หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

วางท่อ PVC ชั น 8.5 ขนาด 8 นิ ว 
ระยะทาง 840 ม. พร้อมฝังกลบ

- 785,000     785,000     785,000     785,000     แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

49 วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
คลองดินติดหมู่ 12 ถึงหลังฟาร์ม
 NK.

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

แก้ไขซ่อมแซมน ้าประปาภายใน
หมู่บ้าน วางท่อ พี.วี.ซี.ขนาด 8 นิ ว 
ยาว 1,300.00 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง
ก้าหนดและจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 1,171,000   1,171,000   1,171,000   1,171,000   ระบบประปา 
๑ ระบบ

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

50 วางท่อส่งน ้าการเกษตรบริเวณ
บ้านนางพู อินทรวิเชียร
ถึงห้วยฝาง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้เกษตรได้มีน ้าใช้
เพ่ือการเกษตร

วางท่อส่งน ้า พีวีซี พร้อมวาล์วเปิด-ปิด
 ระยะทางยาว 600 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด)

-    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  116



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

51 วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตรเช่ือม
จากหมู่ท่ี 9 , 12 , 15

เพ่ือแก้ไขการขาด
แคลนระบบน ้าเพ่ือ

การเกษตร

วางระบบท่อส่งน ้า ท่อพีวีซี ขนาด 
Ø8-12 นิ ว ระยะทาง 2,390 เมตร

- 2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

52 วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตรจาก
หมู่ท่ี 9-12-4-8

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

วางระบบท่อส่งน ้า ท่อพีวีซี ขนาด Ø
 8 นิ ว ชั น 8.5 ระยะทาง 1,000 
เมตร

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

53 วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
เช่ือมต่อ 9,12,15

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

วางระบบท่อส่งน ้า ท่อพีวีซี ขนาด Ø
 8-12 นิ ว ระยะทาง 2,390 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

54 วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
เช่ือมต่อโครงการเกษตรครบ
วงจรให้ครบทั งหมู่บ้าน และส่ง
ต่อหมู่ 12

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

วางระบบท่อส่งน ้า ท่อพีวีซี หนา 8.5
 ขนาด Ø 6-12 นิ ว ยาว 500 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากช่อง
ก้าหนด)

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

55 วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
เช่ือมหมู่ท่ี 9 บ้านห้วยยาง 
มาหมู่ท่ี 12 บ้านเนินสมบูรณ์

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

วางระบบท่อส่งน ้า ท่อพีวีซี ขนาด Ø
 8 นิ ว ชั น 8.5 ระยะทาง 1,000 
เมตร

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

56 วางท่อส่งน ้าเพ่ือการเกษตร
เช่ือมต่อจากหมู่ท่ี 12 
ส่งต่อหมู่ท่ี 14

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

วางระบบท่อส่งน ้า ท่อพีวีซี 
ขนาด Ø 8 นิ ว ชั น 8.5 
ระยะทาง 16,000 เมตร

- 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

57 ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

-      150,000      150,000      150,000      150,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  117



1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

58 ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าเพ่ือการเกษตร
 หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าเพ่ือการเกษตรด้วย
ไฟฟ้า

- 150,000 150,000 150,000 150,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

59 ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร

- 150,000 150,000 150,000 150,000 แหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การท้าการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

60 ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าหรือระบบโซล่าเซลล์เพ่ือ
การเกษตรจากคลองชลประทาน
 หมู่ท่ี 13 เช่ือมหมู่ท่ี 1

เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน ้า
ใช้เพ่ือการเกษตร

ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้า
ก้าลังขับ 45 กิโลวัตต์และติดตั ง
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั ง
ระบบควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด
และวางท่อส่งน ้าท่อพีอี Ø 6 นิ ว 
ระยะทางยาว 1,970 เมตร ฝังกลบ
ลึก 1.00 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด
และจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- 4,932,000 4,932,000 4,932,000 4,932,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน ้า

ใช้ท้าการเกษตร

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง  118



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.4 แผนงานพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ซ่อมแซม บ ารุง ปรับปรุง ระบบ

ประปาหมู่บ้าน ระบบท่อจ่าย
น  าประปา ภายในต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีน  า
ในการอุปโภค บริโภค

อย่างเพียงพอ

จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ประปา/ติดตั ง
มิเตอร์ไฟฟ้า/ ขยายเขต เพ่ือ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน  าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานพาณิชย์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  119



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพท่ีเติบโตอย่างม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกษตร
ทฤษฎีใหม่

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

2 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สุขภาพพ่ึง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี

สนับสนุนแหล่งเรียนรู้สุขภาพ
พ่ึงตนเองตามหลักการแพทย์
ทางเลือก วิถีธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึน

ส านักปลัด

3 การปรับปรุงบ ารุงดินและการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เพ่ือให้ประชนมีความรู้
เก่ียวกับการใช้ปุ๋ย

จัดอบรมให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์ดิน

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมี

ความรู้ความ
เข้าใจการใช้ปุ๋ย

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ

เก่ียวกับการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  120



2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกพืช

ปลอดสารเคมี

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารเคมี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

5 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีกลุ่มห้วยยาง

เพ่ือให้ประชาชนมีศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีท่ี

ม่ันคง

ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรี จ านวน 1 แห่ง

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์

ประชาชนมีศูนย์
เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ในการ

ด าเนิน

ส านักปลัด

6 นัดพบเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมโอกาสตลาด
ทางเลือกพร้อมรับการ
เข้าสู่สมาคมอาเซียน

จัดเวทีให้ตัวแทนตลาดหลายๆแห่ง
ได้มีโอกาสมาพบปะและท าสัญญา
การค้ากับเกษตรกรท่ีได้รับ
ใบรับรอง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บพืชผลทาง

การเกษตร

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

7 ก่อสร้างโรงเก็บพืชผลทาง
การเกษตร

เพ่ือเป็นแหล่งเก็บ
พืชผลทางการเกษตร

ก่อสร้างโรงเรือนเก็บพืชผลทาง
การเกษตร จ านวน 1 แห่ง

- 400,000 400,000 400,000 400,000 โรงเรือนการ
เก็บพืชผลทาง

การเกษตร

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บพืชผลทาง

การเกษตร

ส านักปลัด

8 ฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกิจ
เกษตรในกลุ่มยุวเกษตร

เพ่ือให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่ม ฝึก
อาชีพ  การปลูกพืช การเล้ียงสัตว์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

9 ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธ์อ้อย และ
มันส าประหลัง

เพ่ือให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

จัดต้ังกองทุนการผลิตพันธ์อ้อย 
และมันส าประหลัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองทุนการ
ผลิตพันธ์อ้อย 
และมันส าประ

หลัง

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  121



2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 วิสาหกิจชุมชนต าบลปากช่อง เพ่ือให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

จัดต้ังกองทุนวิสาหกิจชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองทุน
วิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ศูนย์บริการและ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

11 ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให้เกษตรกรมีเงิน
ในการหมุนเวียนกิจการ

สนับสนุนการกู้ยืมตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กลุ่มเกษตรมี
เงินทุนหมุนเวียน

เกษตรมีเงินทุน
หมุนเวียนในกลุ่ม

อาชีพ

ส านักปลัด

12 ตลาดนัดชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งในการกระจาย
สินค้าทางการเกษตร

จัดสร้างตลาดนัดชุมชน จ านวน 1
 แห่ง

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีตลาด
นัดชุมชน เพ่ือ

กระจายสินค้าทาง
การเกษตร

ส านักปลัด

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  122



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรม

อาชีพเสริม
เพ่ือให้ประชาชนมี

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนในต าบล

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม มีรายได้
เพ่ิมข้ึนและมี

คุณภาพมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

2 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
 บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC 
(Area Based Collaborative 
Resarch)

เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
 และพัฒนาความเป็นอยู่ของ
 ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใช้ 

แนวคิดพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง โดยใช้
 การจัดท าบัญชีครัวเรือน

และ แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือ

จัดกิจกรรมท าบัญชีครัวเรือนและ 
การท าแผนชุมชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  123



2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓ ส่งเสริมการออมทรัพย์ การลด
รายจ่าย เพ่ิมรายได้

เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
การออมเงินลดรายจ่าย

และเพ่ิมรายได้

กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ 
การลดรายจ่ายและจัดท าบัญชี
รายรับ รายจ่ายครัวเรือน

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนรู้จักการ
ออมเงินลดรายจ่าย

และเพ่ิมรายได้

ส านักปลัด

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ศาสตร์พระราชา)

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่กลุ่มภาคประชาชน 
สภาองค์กรชุมชน

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมี

ความรู้ความ
เข้าใจเกษตร
ทฤษฎีใหม่

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 เพ่ือจัดท าโครงการชุมชน
เกษตรปลอดสารพิษ

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 เพ่ือจัดท าโครงการท าไม้
กวาดทางมะพร้าว

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๒
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 เพ่ือจัดท าโครงการท าไม้
กวาดทางมะพร้าว

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๓

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 เพ่ือจัดท าโครงการเล้ียง
ไก่ไข่

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๔

๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 เพ่ือจัดท าโครงการท าไม้
กวาด จักสาน ตะกร้า

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๕

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 เพ่ือจัดท าโครงการปลูก
ตะไคร้

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๖
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 เพ่ือจัดท าโครงการเล้ียง
จ้ิงหรีดเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๗

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 เพ่ือจัดท าโครงการท าไม้
กวาด

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๘

๑๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 เพ่ือจัดท าโครงการท า
พริกแกง

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี ๙

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 เพ่ือจัดท า 
1.โครงการตลาดนัดวิถีไทย 
2.โครงการเล้ียงปลาดุกและไก่ไข่

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         40,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  126



2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 เพ่ือจัดท าโครงการท า
พริกแกง

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๑

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12 เพ่ือจัดท าโครงการท า
ไม้กวาดทางมะพร้าว

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๒

๑๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 เพ่ือจัดท าโครงการ
เล้ียงไก่ไข่บ้านพันธ์ุพ้ืนเมือง

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๓

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 เพ่ือจัดท าโครงการ
เล้ียงไก่ไข่

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๔
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2. ยุทธศาสร์การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
๒.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15 เพ่ือจัดท าโครงการท า
ไม้กวาดทางมะพร้าว

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๕

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 16 เพ่ือจัดท าโครงการท า
พริกแกง

เพ่ือเป็นการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศาสตร์พระราชา) 
น ามาประยุกต์จัดท าเป็น

กิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือเสริมรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งของครัวเรือนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-         30,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ชุมชนหมู่บ้านสร้าง
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนของประชาชน
 และเกิดการรวมกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๖

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  128



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 วันผู้สูงอายุต าบลปากช่อง เพ่ือสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน
ผู้สูงอายุมีขวัญและ

ก าลังใจท่ีดี
ส านักปลัด

2 พัฒนาศักยภาพสตรี เพ่ือให้สตรีมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสตรี

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ความพึงพอใจ
ของประชาชน

สตรีมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

3 ส่งเสริม สนับสนุน กองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุน

สวัสดิการชุมชน

อุดหนุนงบประมาณให้กับกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักปลัด

4 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือช่วยเหลือพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส

สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขต
ต าบลปากช่อง

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  129



    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพ
การด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลปากช่อง

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของชมรมผู้สูงอายุ

อุดหนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต.
ในพ้ืนท่ีต าบลปากช่อง

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ส านักปลัด

6 ส ารวจ จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
และเพ่ือให้ทราบถึง
คุณภาพชีวิต ของ

ประชาชน

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในเขตต าบล 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ข้อมูลพ้ืนฐาน มีข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนา
ต าบลได้อย่าง

ถูกต้อง

ส านักปลัด

7 บ้านพอเพียง เพ่ือช่วยเหลือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน

ท่ียากไร้

ก่อสร้างหรือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 
ได้แก่ ประชาชนท่ียากจน ยากไร้ 
เดือดร้อนจากปัญหาไม่มีท่ีอยู่
อาศัยหรือสภาพท่ีอยู่อาศัยทรุด
โทรมเกินกว่าจะพักอยู่อาศัยได้
โดยปกติ

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        คุณภาพชีวิตผู้
ยากไร้ดีข้ึน

ผู้ยากไร้ มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีสามารถพัก

อยู่อาศัยได้

ส านักปลัด

8 จัดสรรท่ีดินท ากิน เพ่ือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
ให้มีท่ีดินประกอบอาชีพ

การจัดสรรท่ีดินท ากินหรือพัก
อาศัย ให้แก่ประชาชนท่ียากไร้ 
ขาดแคลนท่ีดินในการประกอบ
อาชีพหรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย โดย
เป็นการจัดสรรท่ีดินป่าเส่ือมโทรม
 หรือป่าไม้ หรือเขตอุทยาน
แห่งชาติหรือ สปก. เป็นต้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิตผู้
ยากไร้ดีข้ึน

ผู้ยากไร้ มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีสามารถพัก

อยู่อาศัยได้

ส านักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  130



    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและ

พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.
จอมบึง ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนและ
การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี

- -         20,000         20,000         20,000 อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ อบต.

จอมบึง

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ

ส านักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  131



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ิมศักยภาพ

การด าเนินงานศูนย์บริการคน
พิการ ต าบลปากช่อง

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์บริการคน

พิการ ต าบลปากช่อง

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์บริการคนพิการต าบลปากช่อง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ส านักปลัด

2 พัฒนาศักยภาพประชาคม
หมู่บ้านเข้มแข็ง

เพ่ือให้ประชาคม
หมู่บ้านมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาคมหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ปัญหายาเสพติดใน
เขตพ้ืนท่ีลดลง

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  132



    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ อบต.
ปากช่อง

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ในการจัดการประชุม 
อบรมและจัดกิจกรรม

ต่างๆ

โดมอเนกประสงค์ อบต.ปากช่อง 
จ านวน 1 แห่ง

- - -    4,000,000    4,000,000 โดมอเนกประสงค์ มีสถานท่ีประชุม 
อบรม และจัด

กิจกรรมท่ีเพียงพอ

ส านักปลัด

5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ี ท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
พร้อมก่อสร้างห้องน้ า ซ่ึงอาคาร
ขนาด 10 ม. ยาว 20 ม. และ
ห้องน้ า ขนาดกว้าง 3.5 ม. 
ยาว 2 ม. (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด)

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ศาลา
อเนกประสงค์ 1

 แห่ง

ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

6 แก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินและท่ีอยู่
อาศัย ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชท่ีท่ีดิน
ท ากิน และมีท่ีอยู่อาศัย

 แก้ไขปัญหาสังคม

จัดสรรท่ีดินท ากิน และก่อสร้างท่ี
พัก อาศัยให้กับประชาชนท่ียากจน

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 ท่ีดินจัดสรร
บ้านพักอาศัย

ประชาชนมีอาชีพ 
มีรายได้ มีท่ีพัก

อาศัยเป็นของตัวเอง

ส านักปลัด

7 ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารใน
การใช้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลปากช่อง

เพ่ือช่วยเหลือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ก่อสร้างหรือปรับอาคารให้เป็น
โรงเรียนผู้สูงอายุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองช่าง

8 ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารใน
การใช้เป็นศูนย์บริการคนพิการ
ต าบลปากช่อง

เพ่ือช่วยเหลือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

ก่อสร้างหรือปรับอาคารให้เป็น
ศูนย์บริการคนพิการ

500,000 - 500,000 - - อาคาร
ศูนย์บริการคน

พิการ

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กองช่าง
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน เพ่ือให้สภาองค์กร
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถ่ินของตนเอง

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

สภาองค์กรชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด

10 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมห้องน้ า คสล.
บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ หมู่ท่ี 12
 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ขนาดพ้ืนท่ีอาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง 12.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร ปริมาณพ้ืนท่ี 300 ตาราง
เมตร และห้องน้ าขนาดกว้าง 
2.85 เมตร ยาว 3.00 เมตร 
ปริมาณพ้ืนท่ี 8.55 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- 1,229,000   1,229,000   1,229,000   1,229,000   ศาลา
อเนกประสงค์ 1

 แห่ง

ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

11 ครอบครัวต้นแบบการสร้าง
รายได้เสริมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้คัดเลือก
ครอบครัวต้นแบบการ
สร้างรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

อุดหนุนงบประมาณให้สภาองค์กร
ชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกการร่วม
กลุ่มของเกษตรหรือประชาชนใน
การท ากิจกรรมสร้างรายได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 อุดหนุน
งบประมาณ

มีกลุ่มหรือ
ครอบครัวต้นแบบ
ในการปฏิบัติตาม

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักปลัด
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1  ต าบลปากช่อง
 อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาหมู่บ้าน 
ขนาดพ้ืนท่ีปรับปรุง กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 24.50 เมตร ปริมาณ
พ้ืนท่ี 147.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 312,000     312,000     312,000     312,000     ศาลา
อเนกประสงค์ 1

 แห่ง

ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

13 ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้าน
ห้วยยาง หมู่ท่ี 9 ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลาประชาคม โดยตีฝ้า
เพดานอาคารขนาด 221.00 
ตารางเมตร พร้อมทาสีผนังอาคาร
จ านวน 36.00 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.ปากช่องก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 115,000 115,000 115,000 115,000 ศาลาประชาคม 
ได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

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

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ศาลา
อเนกประสงค์ 1

 แห่ง

ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สภาเด็กและเยาวชนต าบล

ปากช่อง
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลปากช่อง

อุดหนุนงบประมาณ เพ่ือการ
บริหารพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของเด็กและ

เยาวชน

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพ

กองการศึกษาฯ

2 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับเด็ก

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมงาน

เด็กมีขวัญและ
ก าลังใจ

กองการศึกษาฯ

๓ อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อน
วัยเรียน

เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน
 มีพัฒนาการสมวัย

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี ต าบล
ปากช่อง จ านวน 4 แห่ง

354,800 354,800 354,800 354,800 354,800 เด็กก่อนวัย
เรียนมีอาหาร
เสริม (นม) 
รับประทาน

เด็กก่อนวัยเรียน 
มีพัฒนาการสมวัย

กองการศึกษาฯ

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน
 มีพัฒนาการสมวัย

จัดจ้างประกอบอาหารให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 
แห่ง

658,900 658,900 658,900 658,900 658,900 เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม 

(นม) รับประทาน

เด็กก่อนวัยเรียน 
มีพัฒนาการสมวัย

กองการศึกษาฯ

๕ อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก 
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
เติบโตสมวัย

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ
เด็กนักเรียนจ านวน 7 แห่ง

1,483,300 1,483,300 1,483,300 1,483,300 1,483,300 เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม 

(นม) รับประทาน

เด็กนักเรียนเติบโต
สมวัย

กองการศึกษาฯ

6 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
เติบโตสมวัย

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี สพฐ. จ านวน 7 แห่ง

2,119,000 2,119,000 2,119,000 2,119,000 2,119,000 เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียนเติบโต
สมวัย

กองการศึกษาฯ

๗ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร

ทางการศึกษา

จัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ครู ผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้

ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ

8 ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต. ปากช่อง

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความแข็งแรง

และปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาฯ 
ได้รับการ
ปรับปรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย 

แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๙ ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัย
เรียน

เพ่ือให้เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนมีความรู้และ

ทักษะเพ่ิมข้ึน

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา
ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง

เด็กก่อนวัยเรียนมี
ความรู้และทักษะ

เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ

10 ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก
นักเรียนในต าบล

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะเพ่ิมข้ึน

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา
ให้กับเด็ก นักเรียนในเขตต าบล
ปากช่อง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็ก นักเรียนมี
ความรู้และทักษะ

เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๑ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

เพ่ือส่งเสริมการศึกนอก
ระบบ

อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

นักศึกษามีความรู้
และทักษะเพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ

12 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันส าคัญต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมใน
วันส าคัญ

จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ วัน
งดสูบบุหร่ีโลก วันเอดส์โลก วัน
ท้องถ่ินไทย ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ส่งเสริมให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ

วันส าคัญต่างๆ

กองการศึกษาฯ /
 ส านักปลัด

๑๓ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
 (รายหัว)

เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน
 มีพัฒนาการเติบโต
สมวัย มีความรู้และ

ทักษะเพ่ิมข้ึน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว

- 231,200 232,900 244,800 256,700 เด็กก่อนวัย
เรียนมี

พัฒนาการ
เติบโตสมวัย

เพ่ือให้เด็กก่อนวัย
เรียน มีพัฒนาการ

เติบโตสมวัย มี
ความรู้และทักษะ

เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5 ปี) 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น

- 66,670        103,960     113,000     124,300     เด็กก่อนวัย
เรียนมี

พัฒนาการ
เติบโตสมวัย

เพ่ือให้เด็กก่อนวัย
เรียน มีพัฒนาการ

เติบโตสมวัย มี
ความรู้และทักษะ

เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ

๑๕ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.
บ้านหนองชะนาง

1. เพ่ือปรับปรุงให้
อาคารเรียนมีความ
สะอาดปลอดภัย

2. เพ่ือปรับปรุงให้
ห้องเรียนมีความพร้อม
เอ้ือต่อการเรียนแรสอน

ขนาดพ้ืนท่ีติดต้ังร้ัวตาข่ายเหล็ก  
231 ตร.ม. รางน้ าฝนสังกะสี 
155.00 ม. และอ่างล้างมือ 
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 4.00 
ม. สูง 0.50 ม.

- - 334,000 334,000 334,000 - รางน้ าฝน
- ร้ัวตาข่ายเหล็ก
- อ่างล้างมือ

ศพด.มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

ร่มร่ืน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดประสบการณ์

เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

กองการศึกษาฯ/
ศพด.บ้านหนอง

ชะนาง
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 ก่อสร้างห้องรับประทานอาหาร
ศพด.บ้านหนองตาเนิด

1. เพ่ือปรับปรุงให้
อาคารเรียนมีความ
สะอาดปลอดภัย

2. เพ่ือปรับปรุงให้
ห้องเรียนมีความพร้อม
เอ้ือต่อการเรียนแรสอน

ขนาดพ้ืนท่ีอาคารกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 6.25 เมตร ปริมาณ
พ้ืนท่ี 25.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- - 209,000     209,000     209,000     ห้องอาหาร ศพด.มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

ร่มร่ืน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดประสบการณ์

เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

กองการศึกษาฯ/
ศพด.บ้านหนอง

ตาเนิด

๑๗ ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมโครง
หลังคา ศพด.บ้านพุแค

1. เพ่ือปรับปรุงให้
อาคารเรียนมีความ
สะอาดปลอดภัย

2. เพ่ือปรับปรุงให้
ห้องเรียนมีความพร้อม
เอ้ือต่อการเรียนแรสอน

ขนาดพ้ืนท่ีอาคารกว้าง 15.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร ปริมาณ
พ้ืนท่ี 150.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- - 424,000     424,000     424,000     ลานซีเมนต์
พร้อมหลังคา

ศพด.มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

ร่มร่ืน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดประสบการณ์

เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

กองการศึกษาฯ/
ศพด.บ้านพุแค

18 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด. 
อบต.ปากช่อง

1. เพ่ือปรับปรุงให้
อาคารเรียนมีความ
สะอาดปลอดภัย

2. เพ่ือปรับปรุงให้
ห้องเรียนมีความพร้อม
เอ้ือต่อการเรียนแรสอน

ขนาดพ้ืนท่ีปรับปรุง กว้าง 8.50 
เมตร ยาว 18.00 เมตร ปริมาณ
พ้ืนท่ี 153.00 ตารางเมตร และ
ห้องน้ า กว้าง 1.00 ม. ยาว 3.00
 ม. 2 ห้อง

- - 249,000     249,000     249,000     ห้องเรียนและ
ห้องส้วมท่ีถูก
สุขลักษณะ

ศพด.มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

ร่มร่ืน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดประสบการณ์

เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

กองการศึกษาฯ/
ศพด.อบต.ปากช่อง
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  
(วันพ่อแห่งชาติ)

เพ่ือให้ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา5 ธันวามหาราช  
(วันพ่อแห่งชาติ)

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษาฯ

๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง   
(วันแม่แห่งชาติ)

เพ่ือให้ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
(วันแม่แห่งชาติ)

 50,000  50,000  50,000  50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษาฯ

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว   28 ก.ค.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชน
จงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์

กองการศึกษาฯ

๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

เพ่ือให้ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

- - 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชน
จงรักภักดีต่อ

สถาบันกษัตริย์

กองการศึกษาฯ

๕ จัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพ่ือแสดงความสามัคคี
และรักษ์ชาติ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 
ประจ าปีและงานวันส าคัญต่างๆ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานรัฐพิธี มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ

กองการศึกษาฯ /
 ส านักปลัด

๖ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และรรยาบรรณแก่

บุคลากร อบต.
เด็กและเยาวชน และ

ประชาชนต าบล
ปากช่อง

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของบุคลากร อบต. 
เด็กเยาวชน  และประชาชนต าบล
ปากช่อง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของ

ผู้เข้าร่วมอบรม

บุคลากรของต าบล
ปากช่อง

มีจิตส านึกในด้าน
คุณธรรม 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

สามารถน ามาปรับ
ใช้กับการ
ท างาน

กองการศึกษาฯ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  141



    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๗ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนอ าเภอ
จอมบึง เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราช
สมภพ 28 ก.ค.

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

และแสดงความ
จงรักภักดี

ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน 
ประชาชนในพ้ืนท่ีในการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ร้อยละความพึง
พอใจ

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

และได้ร่วม
กิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี

กองการศึกษาฯ

๘ งานสักการะพระบรมราชานุ - 
สาวรีย์ รัชกาลท่ี 5

เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
จอมบึง จัดงานสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

จอมบึง

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินอยู่คู่
กับประชาชน

ตลอดไป

กองการศึกษาฯ

๙ งานท่องเท่ียวราชบุรี ของดีเมือง
โอ่ง และงานกาชาดจังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนได้
จ าหน่าย และเผยแพร่

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ต่าง ๆ และส่งเสริม

สนับสนุนการท่องเท่ียว
จังหวัดราชบุรี

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
จอมบึงจัดงานท่องเท่ียวราชบุรี 
ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด
จังหวัดราชบุรี

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

จอมบึง

ประชาชนในต าบล
ปากช่อง มีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มอาชีพต่างๆ

ส านักปลัด

๑๐ กิจกรรมอันเน่ืองมาจากการ
แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เพ่ือจัดกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี

จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
ชาติศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน
พนักงานส่วนต าบล และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์
ของหน่วยงานต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้น าชุมชน พนักงานส่วน
ต าบลและประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ร้อยละความพึง
พอใจ

บุคลากร ประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

ร่างกาย

กองการศึกษาฯ

๑๒ กีฬาสัมพันธ์วันท้องถ่ินไทย เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมวัน
ท้องถ่ินไทย

ส่งเสริมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
ของคณะผู้บริหารพนักงานอบต. 
ผู้น าชุมชน สมาชิกอบต. เด็ก และ
ประชาชนต าบลปากช่อง เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการวันท้องถ่ิน
ไทย

        90,000         90,000         90,000         90,000         90,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมวันท้องถ่ิน

ของหน่วยงาน อปท.

กองการศึกษาฯ

๑๓ ว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ความสามารถแก่
เด็กป้องกันปัญหาการ

จมน้ า

จัดโครงการพาเด็กและเยาวชนไป
อบรมว่ายน้ า โดยอาจารย์
มหาวิทยาลัย

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ลดปัญหาการ
จมน้ าแก่เด็กและ

เยาวชน

ส านักปลัด

๑๔ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ินและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เช่น วันผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน อยู่
คู่กับประชาชน

ตลอดไป

กองการศึกษาฯ
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๑๕ จัดการแข่งขันกีฬาปากช่องคัพ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
นักกีฬาในท้องถ่ิน ใช้

เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกล

ยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา ภายใน อบต. 
ปากช่อง

170,000 170,000 150,000 150,000 150,000 ทีมนักกีฬาท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขัน

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด ใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์

กองการศึกษาฯ

๑๖ แข่งขันกีฬาฟุตซอล เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในเขต
ต าบลปากช่อง

- - 100,000     100,000     100,000     ทีมนักกีฬาท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขัน

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด ใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์

กองการศึกษาฯ

๑๗ ป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ 
"ปากช่อง ไบค์"

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ประชาชน

จัดกิจกรรม ป่ันเพ่ือสุขภาพ 
"ปากช่อง ไบค์"

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

ส านักปลัด

๑๘ ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนวัดนาสมอในการใช้เป็น
อาคารเฉลิมพระเกียรติแห่ง
ความจงรักภักดีต าบล

เพ่ือส่งเสริมปลูก
จิตส านึก ความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ปรับปรุงอาคารเป็นอาคารเฉลิม
พระเกียรติ

500,000 - - - - อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ

ส่งเสริมปลูก
จิตส านึก ความ

จงรักภักดี

กองช่าง

๑๙ ปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ท่ี 2 
(โรงเรียนวัดปากช่อง)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
ท่ีมีสภาพช ารุด และมี

น้ าท่วมขัง

ปรับปรุงสนามกีฬา 
ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 70 ม. 
พร้อมรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. 
ยาว 240 ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด)

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สนามกีฬา ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๐ ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
กลาง อบต.ปากช่อง (วัดนาสมอ)

เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา
ต่างๆและปรับปรุง

ซ่อมแซมสนามท่ีช ารุด

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง
 และก่อสร้างสนามกีฬาต่างๆ เช่น
 สนามฟุตบอล ตระกร้อและ
สนามวอลเลย์บอล เป็นต้น 
ตลอดจนร้ัวตาข่ายโดยรอบสนาม
กีฬากลาง พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สนามกีฬา ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๒๑ ปรับปรุงสนามกีฬากลาง ต าบล
ปากช่อง (โรงเรียนวัดนาสมอ)

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
สนามท่ีช ารุด

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง
ขนาดกว้าง 42 ม. ยาว 62 ม. 
พ้ืนท่ี 2,604 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด)

- 100,000     100,000     100,000     100,000     สนามกีฬา ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๒๒ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ

ออกก าลังกาย

ติดต้ังอุปกรณ์กีฬาให้กับ 1๖ 
หมู่บ้าน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
อุปกรณ์กีฬา

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๒๓ ก่อสร้างลานกีฬา และติดต้ัง
เคร่ืองออกก าลังกาย ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

ลานกีฬา คสล. ขนาดกว้าง  25 
เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีต  1,175 
เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย

- - 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา พร้อม
เคร่ืองออก

ก าลังกาย 1 แห่ง

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๔ ก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีต 
พร้อมอุปกรณ์กีฬา บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีก าลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

ลานกีฬา คสล. ขนาดกว้าง 8  
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีต  1,175 
เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.
 ก าหนด)

- - 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา พร้อม
เคร่ืองออก

ก าลังกาย 1 แห่ง

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๒๕ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีก าลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร พ้ืนคอนกรีต
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 540.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด
 พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 345,000 - - - ลานกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๒๖ ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองออกก าลังกาย  หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีก าลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

ลานกีฬา คลส. ขนาดกว้าง  25 
เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีต  1,175 
เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ลานกีฬา พร้อม
เคร่ืองออก

ก าลังกาย 1 แห่ง

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๒๗ ก่อสร้างลานกีฬา บ้านเนิน
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีก าลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

ลานกีฬา คลส. ขนาดกว้าง 25  
เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.10 
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีต  1,175 
เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย

- - - 500,000 - ลานกีฬา พร้อม
เคร่ืองออก

ก าลังกาย 1 แห่ง

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๒๘ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีก าลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 7.00 - 14.50 
เมตร ยาว 18.50 เมตร พ้ืน
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 198.87 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง ก าหนด
 พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 148,000 - - - ลานกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๒๙ ก่อสร้างลานกีฬา บ้านพุแคใต้ 
หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีก าลังกายและ
ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

ลานกีฬา คลส. ขนาดกว้าง 25  
เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.10
เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีต 1,125  
เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย

- - 700,000 700,000 700,000 ลานกีฬา 1 แห่ง ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๐ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๑ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๒ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๓ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๔ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๕ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓๖ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๗ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๘ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๓๙ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๔๐ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย

และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย พร้อม
ติดต้ังตามรายการ
ท่ีอบต. ปากช่อง ก าหนด

- - 120,000 120,000 120,000 เคร่ืองออก
ก าลังกาย 1 ชุด

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๔๑ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนในต าบลปากช่อง
และกีฬาอ าเภอจอมบึง

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน

ในต าบลปากช่อง

อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
โรงเรียนในต าบลปากช่อง

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับโรงเรียน

นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด

ประโยชน์และ
สามัคคีกันรู้แพ้รู้

ชนะ รู้อภัย

กองการศึกษาฯ

๔๒ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ภายใน
ต าบลปากช่อง

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ภายใน
ต าบลปากช่อง

จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ภายในต าบลปากช่อง

- -         40,000         40,000         40,000 กิจกรรมด้าน
การท่องเท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว
ภายในต าบลปากช่อง

เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพ

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

บริหารพัฒนาศักยภาพของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ปากช่อง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

และมีสุขภาพดีข้ึน

ส านักปลัด

2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

อุดหนุน งบประมาณให้กับ รพ.
สต. ในเขตพ้ืนท่ีต าบลปากช่อง 
เพ่ือด าเนินการด้านสาธารณสุข

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

และมีสุขภาพดีข้ึน

ส านักปลัด

3 รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ
ของตนเองและด้านสาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ
ของประชาชนและด้านสาธารณสุข

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

และมีสุขภาพดีข้ึน

ส านักปลัด

4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนไม่เป็น
โรคติดต่อ

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกลดลง

ส านักปลัด

6 เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.)

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

และมีสุขภาพดีข้ึน

ส านักปลัด

7 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมว

ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

สุนัขและแมวไม่
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

8 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เป่ือยใน โค กระบือ แพะ แกะ

เพ่ือป้องกันโรคปากและ
เท้าเป่ือยในโค กระบือ 

แพะ แกะ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า
เป่ือยใน โค กระบือ แพะ แกะ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ
ประชาชน

โค กระบือ แพะ 
แกะไม่เป็นโรคปาก

และเท้าเป่ือย

ส านักปลัด

9 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

เคร่ืองพ่นหมอกควัน - - 236,000     236,000     236,000     เคร่ืองพ่นหมอก
ควัน

การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกลดลง

ส านักปลัด

10 เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV - - 240,000 240,000 240,000 เคร่ืองพ่น
ละอองฝอย

การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกลดลง

ส านักปลัด
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๑ เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
1.โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน

- 320,000     320,000     320,000     320,000     จ านวน
ประชาชนใน

ต าบลปากช่องมี
สุขภาพดีและ
ให้ความส าคัญ
ด้านสุขภาพ

ของตนเองมาก
ข้ึน

ประชาชนในเขต
ต าบลปากช่องมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

๑-๑๖
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๒ เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
1.โครงการ "ชุมชนร่วมใจใส่ใจ
ตรวจมะเร็งเต้านม" หมู่ท่ี 1 - 16
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่
ท่ี 1 - 16
3. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one หมู่ท่ี 1 - 16 
หรือโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขอ่ืน (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ินด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/ว 1745 ลว. 31 
ส.ค.2560)

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน

- 320,000     320,000     320,000     320,000     จ านวน
ประชาชนใน

ต าบลปากช่องมี
สุขภาพดีและ
ให้ความส าคัญ
ด้านสุขภาพ

ของตนเองมาก
ข้ึน

ประชาชนในเขต
ต าบลปากช่องมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

๑-๑๖
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
๓. การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 วางท่อระบายน ้า บริเวณล้าห้วย

 อดีตผู้ใหญ่สมนึก ข้ามไปวัดเขา
ป่ินทอง

เพ่ือแก้ไขระบบการ
ระบายน ้า

วางท่อระบายน ้า คสล. ชั น 3 
ขนาด  Ø 1.00*1.00 เมตร 6 
ท่อน 2 แถว 2 จุด (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่องก้าหนด)

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ท่อลอดถนน น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 จัดซื อรถบรรทุกน ้าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ประจ้า 
อบต.ปากช่อง

เพ่ือป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยในเขต
ต้าบลปากช่องและ

ต้าบลใกล้เคียง

จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 
๖,๐๐๐  ซีซี
หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต้่ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 
แบบบรรทุกน ้า จ้านวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส้านักงานประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รถยนต์บรรทุก
น ้าดับเพลิง

สามารถป้องกัน
และระงับเหตุ
อัคคีภัยในเขต

ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียงได้

ส้านักปลัด
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 จัดซื อรถบรรทุกน ้าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ประจ้า 
อบต.ปากช่อง

เพ่ือป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยในเขต
ต้าบลปากช่องและ

ต้าบลใกล้เคียง

รถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์ ชนิด
รถยนต์ 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่
น้อยกว่า 4 จังหวะ ระบายความร้อน
ด้วยน ้า มีก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 240 แรงม้า เป็นเคร่ืองยนต์ท่ี
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก
สารพิษตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ขับเคล่ือนไม่น้อยกว่า 2 เพลา มี
ความจุของถังน ้าไม่น้อยกว่า 
12,000 ลิตร มีถังน ้าและถังโฟมอยู่
ในตัวพร้อมระบบผสมโฟม ด้านบน
ของถังติดตั งแท่นปืนฉีดน ้า/โฟม 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ้านวน 1 คัน

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 รถยนต์บรรทุก
น ้าดับเพลิง

สามารถป้องกัน
และระงับเหตุ
อัคคีภัยในเขต

ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียงได้

ส้านักปลัด

4 ก่อสร้างป้อมยาม ประจ้าท่ีท้า
การองค์การบริหารส่วนต้าบล
ปากช่อง

เพ่ือความปลอดภัยของ
สถานท่ีราชการ

ป้อมยามประจ้าท่ีท้าการ อบต. 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ป้อมยาม สถานท่ราชการมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

5 ติดตั งสัญญาณไฟฟ้าบริเวณส่ี
แยก และจุดเส่ียงภายในต้าบล
ปากช่อง

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดตั งสัญญาณไฟจราจรบริเวณส่ี
แยกและจุดเส่ียง ภายในต้าบล
ปากช่อง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟจราจร ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

6 บ้ารุง รักษา และซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในต้าบลปาก
ช่อง

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ และบ้ารุง
ซ่อมแซม ไฟฟ้าสว่างให้สามารถใช้
งานได้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ลดความเส่ียงและอุบัติเหตุ 
ในการเดินทางสัญจร (ถนน
ปลอดภัย)ภายในต้าบลปากช่อง

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

ติดตั งไฟจราจร 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

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
,ตั งจุดให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

9 บริหารจัดการศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ปากช่อง

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัยในเขต

ต้าบล

บริหารจัดการศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยได้รับ

การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

ส้านักปลัด

10 ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและ
แผนป้องกันเตรียมความพร้อม
รับสาธารณภัย

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัยในเขต

ต้าบล

ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและ
แผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับ
สาธารณภัย

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

11 บริหารจัดการศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.
ปากช่อง

เพ่ือช่วยเหลือและ
อ้านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชน

บริหารจัดการศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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

เพ่ือช่วยเหลือและ
อ้านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชน

ฝึกอบรม อบรมทบทวน อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 บริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
รักษาความปลอดภัยประจ้า
ท้องถ่ิน (ศปถ.ต.ปากช่อง)

เพ่ือช่วยเหลือและ
อ้านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชน

บริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
รักษาความปลอดภัยประจ้าท้องถ่ิน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

14 ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต้าบลปากช่อง
หรือการแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือช่วยเหลือและ
อ้านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชน

จัดตั งศูนย์และส่งเสริมการ
ด้าเนินงานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต้าบล
ปากช่อง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

15 ปรับปรุงท่อระบายน ้าบริเวณ
หน้าบ้าน ผช.พาน กล่อมวงษ์ 
เลียบถนนสายส้านักพุทธา

เพ่ือแก้ไขระบบการ
ระบายน ้าให้สะดวกขึ น

ปรับปรุงท่อระบายน ้า คศล. มอก
ชั น 3 ขนาด  Ø 0.80x1.00
เมตร

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

16 วางท่อระบายน ้าบริเวณหน้า
บ้านนางมาลี วงษา ถึงคลองน ้า
ทิ ง หมู่ท่ี 2 ต้าบลปากช่อง 
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้าบริเวณหน้าบ้าน
นางมาลี วงษา ถึง คลองน ้าทิ ง 
หมู่ท่ี2 วางท่อระบายน ้าขนาด
0.60×1.00เมตร ยาว 361.00
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต้าบล
ปากช่องก้าหนดและจัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- 824,000     824,000     824,000     824,000     ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

17 ก่อสร้างรางระบายน ้าบริเวณ
หน้า รพ.สต.ปากช่อง หมู่ท่ี 3
 

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

รางระบายน ้า คสล. ยาว 118 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 x 1.0 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต. 
ก้าหนด)

500,000 - - - - รางระบายน ้า น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 วางท่อระบายน ้าบ้านนายสนิท 
เฮงชัยโย - บ้านนางบุหงา 
พลายพงษ์ษา หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อ คสล. (มอก.ชั น 3) ขนาด
 Ø 0.60x1.00 เมตร  ระยะทาง 
55 เมตร พร้อมบ่อพักส้าเร็จ

- 110,000 110,000 110,000 110,000 ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

19 วางท่อระบายน ้าสายบ้านเขาป่ิน
ทอง - เกาะขี เหล็ก หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อ คสล. (มอก.ชั น 3) ขนาด
 Ø 0.60x1.00 เมตร  ระยะทาง 
300 เมตร

- 500,000     500,000     500,000     500,000     ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

20 วางท่อระบายน ้าบริเวณหน้า
บ้านนายธนัท  ศักด์ิสุจริต  
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อ คสล. (มอก.ชั น 3) ขนาด
 Ø 0.80 x 1.00 เมตร ระยะทาง
 50  เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล.

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

21 วางท่อระบายน ้าบริเวณหน้าวัด
หนองตาเนิด
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อ คสล. (มอก.ชั น 3) ขนาด
 Ø 0.80 x 1.00 เมตร ระยะทาง
 40 เมตร

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

22 วางท่อระบายน ้าบริเวณทางเข้า
บ้าน ด.ต.บุญชู ลาภเจริญทวี 
ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์  พันธ์
ไทย  หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

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

400,000 - - - - ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

23 วางท่อระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อ คสล. (มอก.ชั น 3) ขนาด
 Ø 1.00 x 1.00 เมตร ระยะทาง
 373 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  
10 จุด

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 ปรับปรุงฝาท่อรางระบายน ้า 
คสล. หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

เปล่ียนฝาท่อรางระบายน ้า - 50,000        50,000        50,000        50,000        ฝาท่อ ฝาท่อได้รับการ
ปรับปรุง

กองช่าง

25 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 
หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 
จ้านวน 4 แห่ง

- 300,000     300,000     300,000     300,000     ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

26 ก่อสร้างราวกันตกบริเวณท่อลอด
เหล่ียม ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ราวกันตกบริเวณท่อลอดเหล่ียม
จ้านวน 4 แห่ง

- 150,000     150,000     150,000     150,000     ราวกันตก ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

27 ติดตั งกล้องวงจรปิดบริเวณส่ี
แยกปากช่องและบริเวณส่ีแยก
สะพานปากช่อง หมู่ท่ี 2

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

- 500,000 500,000 500,000 500,000 กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

28 ติดตั งกล้องวงจรปิดตรงส่ีแยก
บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 8

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

- 500,000     500,000     500,000     500,000     กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

29 ติดตั งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้านห้วยยาง หมู่ท่ี 9

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

- 500,000 500,000 500,000 500,000 กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

30 ติดตั งกล้องวงจรปิดแยกหน้าวัด 
และแยกเข้าโรงเรียนบ้านหนอง
ตาเนิด หมู่ท่ี 10

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

- 500,000 500,000 500,000 500,000 กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 ติดตั งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้านพุแคใต้  หมู่ท่ี 14

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

- 500,000 500,000 500,000 500,000 กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

32 ติดตั งกล้องวงจรปิดตามจุดเส่ียง
ภายในต้าบลปากช่อง

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

ติดตั งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด

- 500,000 500,000 500,000 500,000 กล้องวงจรปิด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส้านักปลัด

33 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. 
ข้ามล้าห้วยหนองตาโต หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ท่อลอดเหล่ียมคสล. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

- 500,000     500,000     500,000     500,000     ท่อลอดเหล่ียม 
คสล. จ้านวน 1 

จุด

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้า 

ป้องกันน ้าท่วมขัง

กองช่าง

34 ก่อสร้างรางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ต้าบลปากช่อง 
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 260 เมตร 
และวางท่อ   คสล.มอก.ชั น3 
ขนาด 0.60×1.00เมตร จ้านวน
 16 ท่อน ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด
และจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 860,900     860,900     860,900     860,900     รางระบายน ้า น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

35 ก่อสร้างฝายน ้าล้นบริเวณบ้าน
นายสวัสด์ิ เนียมเตียง หมู่ท่ี 6

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้า
เซาะถนนพัง และ
ระบายน ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. พร้อม
แนวกันน ้า (รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ก้าหนด)

- 800,000     800,000     800,000     800,000     ฝายน ้าล้น 1 
แห่ง

แก้ไขปัญหาถนน
พังจากน ้าและการ

ระบายน ้า

กองช่าง
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 วางท่อระบายน ้าบริเวณทางเข้า
บ้านนางสุกัญญา มีพิษ เช่ือมต่อ
ล้าห้วย หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

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

400,000     - - - - ท่อ คสล. 
ระบายน ้า

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้า 

ป้องกันน ้าท่วมขัง

กองช่าง

37 วางท่อระบายน ้าบริเวณเลียบ 
ถนนทางหลวง ชนบทจอมบึง - 
หนองกวาง หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อ คสล. (มอก.ชั น 3) ขนาด
 Ø 1.00 x 1.00 เมตร ระยะทาง
 135 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)

- 400,000     400,000     400,000     400,000     ท่อ คสล. 
ระบายน ้า

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้า 

ป้องกันน ้าท่วมขัง

กองช่าง

38 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
เขาช่องลม หมู่ท่ี 16

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ท่อลอดเหล่ียมคสล. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

- 500,000     500,000     500,000     500,000     ท่อลอดเหล่ียม 
คสล. จ้านวน 1

 จุด

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้า 

ป้องกันน ้าท่วมขัง

กองช่าง

39 วางท่อระบายน ้าบริเวณบ้าน
นายจ้าเริญ ชมพูทอง

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อ คสล. (มอก.ชั น 3) ขนาด
 Ø 1.00 x 1.00 เมตร ระยะทาง
 10 ม. (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก้าหนด)

- 50,000        50,000        50,000        50,000        ท่อ คสล. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้า 

ป้องกันน ้าท่วมขัง

กองช่าง

40 วางท่อระบายน ้าบริเวณบ้าน
นางนก โก้กล้่า

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อ คสล. (มอก.ชั น 3) ขนาด
 Ø  1.00 x 1.00 เมตร 
ระยะทาง 10 ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

- 50,000        50,000        50,000        50,000        ท่อ คสล. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน ้า 

ป้องกันน ้าท่วมขัง

กองช่าง
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

41 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 
อปพร. ของ อบต.ปากช่อง

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
และต่อเติมอาคารศูนย์

 อปพร.

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้า 
ปูกระเบื องพื นและงานไฟฟ้า 
อาคารศูนย์ อปพร.

- - 110,000     110,000     110,000     ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้

บริการ

บ้ารุงซ่อมแซมส่วน
ท่ีช้ารุดและเพ่ิม
คุณภาพในการ

บริการประชาชน

กองช่าง

42 ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยน ้า
ท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม

เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย

น ้าท่วม

จัดท้ารางระบายน ้า รางท่อ
ระบายน ้าขุดลอกคูคลอง และท่อ
ระบายน ้าต่างๆ

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ร้อยละของ
ผู้ประสบภัย

ปัญหาอุทกภัยลดลง ส้านักปลัด

43 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาปัญหาขาด

แคลนน ้าจากภัยแล้ง

จัดหาเคร่ืองมือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย จัดหาแหล่งน ้า
อุปโภค บริโภค และการเกษตรใน
พื นท่ีประสบภัยแล้ง

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนประสบ
ปัญหาภัยแล้งลดลง

ส้านักปลัด

44 แก้ไขท่อระบายน ้า 4 จุด หมู่ 5 เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

ปรับปรุงท่อระบายน ้า คสล. มอก 
ชั น 3 ขนาด Ø 0.80*1.00 ม. 
จ้านวน 4 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม
 24 ท่อน

- 40,000        40,000        40,000        40,000        ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง
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    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

45 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม
บ้านแปดหลัง หมู่ท่ี 11 
ต้าบลปากช่อง

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

ปรับปรุงซ่อมแซมโดยท้าการเรียง
หินยาแนวและหินก่อขนาดกว้าง 
5.64-10.00 เมตร ยาว 17.50 
เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 147.40 
ตารางเมตร พร้อมติดตั งการ์ดเรล 
ยาว 7.62 เมตร จ้านวน 2 ชุด 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด
และจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

- 177,000     177,000     177,000     177,000     ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

46 วางท่อระบายน ้า คสล.มอก. 
ชั น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 4
ส่ีแยกหนองชะนางถึงบ้าน
นางล้าไย บังวัด  หมู่ท่ี 4 
ต้าบลปากช่อง

เพ่ือให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า คสล. มอก.ชั น 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

- 481,000     481,000     481,000     481,000     ท่อ คสล. น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นท่ี

กองช่าง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 165



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.๗ แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
เพ่ือเป็นสวัสดิการ

ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ

ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนโครงการสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาสในเขตต าบลปาก
ช่อง

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

ผู้สูงอายุ เด็ก 
ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส มี

สวัสดิการเพ่ือยังชีพ

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานงบกลาง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 166



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมการรณรงค์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนตระหนักใน
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

ส านักปลัด

2 พัฒนาป่าชุมชนต าบลปากช่อง เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

จัดท าแนวป้องกันไฟป่าในเขตป่า
ชุมชมชนต าบลปากช่อง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนตระหนักใน
การ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

ส านักปลัด

3 จัดท าแนวเขตท่ีสาธารณะ เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ

จัดท าแนวเขตสาธารณะ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 แนวเขต
สาธารณะ

ไม่มีการบุกรุกท่ี
สาธารณะ

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 167



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๔.๑ แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง เพ่ือให้บริเวณ
บ้านเรือนชุมชนมีความ

สวยงามน่าอยู่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
มีกิจกรรมร่วมกันใน

ชุมชน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ท าความสะอาดบ้านเรือนและ
ปลูกผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้
ประดับ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ
ต่างๆ ในชุมชน

 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

บริเวณบ้านเรือน
และชุมชน

มีสภาพแวดล้อม
สวยงามน่าอยู่

ส านักปลัด

5 ท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์
พ้ืนท่ีสีเขียว

เพ่ือจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น 
ปลุกต้นไม้ ขุดลอกคูคลอง ถางป่า 
เป็นต้น

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ส านักปลัด

แผนงานการเกษตร แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 168



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๔.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ก่อสร้างเตาเผาขยะ  หมู่ท่ี 3 เพ่ือการก าจัดขยะให้
ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ จ านวน 3 แห่ง - - 150,000 150,000 150,000 เตาเผาขยะ ขยะในพ้ืนท่ีได้รับ
การก าจัด

ส านักปลัด

๒ ก่อสร้างเตาเผาขยะ  หมู่ท่ี 14 เพ่ือการก าจัดขยะให้
ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ จ านวน 3 แห่ง - - 150,000 150,000 150,000 เตาเผาขยะ ขยะในพ้ืนท่ีได้รับ
การก าจัด

ส านักปลัด

๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้

สามารถจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนและ

ชุมชนได้

รณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
เร่ืองจัดการขยะ ป้ายห้ามท้ิงขยะ 
อบรมให้ความรู้กับประชาชนและ
สร้างชุมชนต้นแบบการบริหาร
จัดการขยะ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เขตพ้ืนท่ี อบต. มี
การจัดเก็บขยะท่ีดี

ส านักปลัด

๔ เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือนและชุมชน

เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงผล

กระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ในครัวเรือนและชุมชน

รณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการ
น้ าเสียในครัวเรือนและชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนตระหนัก
ถึงผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  169



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๔.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๕ บริหารจัดการขยะชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงผลกระทบ

ด้านส่ิงแวดล้อมใน
ครัวเรือนและชุมชน

รณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการ
และส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน
- จัดซ้ือถังคัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัด
สะอาด
- จัดกิจกรรมตามโครงการแม่บ้าน
มหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและ
คัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน 
- อบรมให้ความรู้กับประชาชน
- กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของ

ประชาชนและ
ปริมาณขยะ

ชุมชน
น้อยลง

ประชาชนตระหนัก
ถึงการ

จัดการขยะ
ครัวเรือนและ
ขยะชุมชน

ส านักปลัด

๖ ชุมชนต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะ

1. เพ่ือลดปริมาณขยะใน
ชุมชน
2. ลดปัญหามลพิษจากขยะ
3. สร้างจิตส านึกให้ชุมชน
รักษาความสะอาดและรู้จัก
วิธีคัดแยกและก าจัดขยะท่ี
ถูกต้อง

อบรมให้ความรู้สร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ
สร้างชุมชนต้นแบบ ภายในต าบล
ปากช่อง และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

- - 50,000        50,000        50,000        จ านวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน
2. ประชาชนมี
จิตส านึกในการ

รักษาความสะอาด
และรู้จักวิธีคัดแยก
และก าจัดขยะท่ี

ถูกต้อง

ส านักปลัด
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน เพ่ือให้บุคลากรท้องถ่ินมี

ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและงานท่ีได้รับ

มอบหมาย

จัดส่งบุคลากรของท้องถ่ินเข้ารับ
การอบรม ศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ10 ของ
บุคลากรเข้ารับ

การอบรมฯ

บุคลากรของท้องถ่ินมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานมากข้ึน

ส านักปลัด

2 ฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน อบต. ผู้น าท้องท่ี 
ผู้น าชุมชน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิก
 อบต. และพนักงาน 
อบต. มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตน

อบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน อบต. ผู้น าท้องท่ี ผู้น า
ชุมชน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือศึกษาดูงานสถานท่ีท่ีประสบ
ความส าเร็จด้านการบริหาร
จัดการองค์กร และกลุ่มชุมชนต่างๆ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.และพนักงาน
 อบต. มีความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  171



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 บริการอินเตอร์เน็ตต าบล เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน

ผู้รับบบริการ

มีสถานท่ีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้
บริการประชาชนอย่างเพียงพอ

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ในการรับบริการ

ส านักปลัด

4 พัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน

ผู้รับบบริการ

ปรับปรุงและลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานและจัดให้มีศูนย์บริการ
ร่วมครบ

5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ในการรับบริการ

ส านักปลัด กอง
คลัง กองช่าง 

กองการศึกษาฯ

5 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
ท่ีท าการ อบต.

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและ
อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนผู้รับบบริการ

ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
ท่ีท าการอบต.

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ท่ีท าการ อบต.
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ต่อเติม

การปฏิบัติงานของ 
อบต.เป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

6 ปรับปรุง บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างองค์การบริหารส่วน
ต าบล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและ
อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนผู้รับบบริการ

ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
รวมท้ังทรัพย์สินอ่ืนของ อบต.

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ท่ีท าการ อบต.
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ต่อเติม

การปฏิบัติงานของ 
อบต.เป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

7 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีและเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ของ อบต.

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน สามระยะ
ระยะท่ี 1 ปี 2563
ระยะท่ี 2 ปี 2564
ระยะท่ี 3 ปี 2565

100,000     100,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละของรายได้
ท่ีเพ่ิมข้ึนจัดเก็บได้

อบต.จัดเก็บรายได้
เพ่ิมข้ึน

กองคลัง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ี

เพ่ือพบปะรับฟังปัญหา
ของประชาชน และเน้น
ให้บริการในเชิงรุกและ

เพ่ือเพ่ิมรายได้ของ อบต.

เพ่ือพบปะรับฟังปัญหาของ
ประชาชน และเน้นให้บริการใน
เชิงรุกและเพ่ือเพ่ิมรายได้ของ อบต.

5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          ร้อยละของรายได้
ท่ีเพ่ิมข้ึนจัดเก็บได้

อบต.จัดเก็บรายได้
เพ่ิมข้ึน

กองคลัง

9 ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง

เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของประชาชนใน

การให้บริการ

ด าเนินการจ้างหน่วยงาน เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ต่อ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

อบต. น าข้อมูลท่ี
ได้มาพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

กองคลัง

10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
เพ่ือจัดท า ทบทวน ปรับปรุง แผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน,
ประชุมสภา อบต. สัญจร,นายก
พบประชาชนสัญจร

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง

มากข้ึน

ส านักปลัด

11 จัดการเลือกต้ังและสนับสนุนการ
เลือกต้ังในระดับต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าท่ี
ของตนตามรัฐธรรมนูญ

จัดการเลือกต้ังกรณีต าแหน่งว่าง
สนับสนุนการเลือกต้ังในระดับต่างๆ

800,000     800,000     800,000     800,000     800,000     ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิ
ในการเลือกต้ัง
มากกว่าร้อยละ

 70

ประชาชนได้รับรู้
ถึงสิทธิและหน้าท่ี

ของตน

ส านักปลัด

12 กิจกรรมอันเน่ืองมาจากนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล

เพ่ือด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล

จัดกิจกรรมด าเนินการตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ร้อยละ
โครงการท่ี

ด าเนินการได้ทัน

เพ่ือสนองตอบ
นโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล

ส านักปลัด
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 อบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือจัดกิจกรรมอบรม
เด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน 
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความ
ซ่ือสัตย์

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษาฯ

14 อบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
คณะกรรมการตรวจ

งานจ้าง

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจการ
จ้าง

5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

คณะกรรมการตรวจ
งานจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการตรวจงาน

จ้าง

กองคลัง

15 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการท้องถ่ินด้านการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

เพ่ืออบรมบุคลากร
ท้องถ่ินให้ความรู้ ใน

การปฏิบัติตาม
ต าแหน่งหน้าท่ี

อบรมให้ความรู้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ต าแหน่ง และในสภาฯ

20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี

เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

16 ส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ อบต. 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ภารกิจของอบต. เช่น วารสาร 
แผ่นพับ ภาพเคล่ือนไหว/
ภาพยนตร์ คู่มือประชาชน แถลง
ข่าว รถโฆษณาเคล่ือนท่ี ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จัดท า spot เสียง
ตามสาย

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ประชาชน
รับทราบบทบาท 
ภารกิจและความ
พึงพอใจในส่ือ
ประชาสัมพัธ์

ประชาชนรับทราบ
บทบาท ภารกิจ

และความพึงพอใจ
ในส่ือประชาสัมพัธ์

ส านักปลัด

แผนงานบริหารท่ัวไป แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  174



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภา

ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล

เพ่ือขยายห้องประชุม
สภาให้เพียงพอต่อการ

รับรอง

ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด)

500,000 - - - - ท่ีท าการ อบต.
ได้รับการ
ปรับปรุง

ซ่อมแซม ต่อเติม

มีสถานท่ีพร้อม
ส าหรับการประชุม
สภาและจัดกิจกรรม

ของ อบต.

กองช่าง

2 ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ  
บริเวณส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง หมู่ท่ี 4  
ต าบลปากช่อง

เพ่ือปรับปรุงอาคาร 
ส าหรับเก็บพัสดุ และ
ครุภัณฑ์ของ อบต.

อาคารขนาดพ้ืนท่ีกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร พ้ืนท่ี
อาคาร 160.00 ตารางเมตร 
ตามแบบอบต.ปากช่องก าหนด 
โดยท าการก้ันห้องภายในและช้ัน
วางเอกสาร  ตามแบบอบต.ปาก
ช่องก าหนดพร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

- - 367,000 367,000 367,000 อาคารสามารถ
จัดเก็บวัสดุ
ครุภัณฑ์ได้

มีสถานท่ีเก็บ
เอกสารวัสดุ และ

ครุภัณฑ์

กองช่าง

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 175



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง

เพ่ือให้บริการประชาชน
 และผู้มาติดต่องาน

ราชการ

ขนาดกว้าง 6 .00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันนธ์โครงการ

- - 421,000  421,000  421,000  ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้

บริการ

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

กองช่าง

4 ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.
ปากช่อง

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานส าหรับ
รับแขก และการ

ให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต. 
(ห้องปลัด,ห้องรองปลัด ) 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด)

100,000     - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

มีสถานท่ีรับรอง
แขกและให้บริการ

ประชาชน

ส านักปลัด

5 ก่อสร้างร้ัวพร้อมก าแพงกันดิน
โดยรอบท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง

เพ่ือความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบ
ของสถานท่ีราชการ 

ต่อการให้บริการ
ประชาชน

ขนาดความสูงของร้ัว 2.00 เมตร
 ยาว 341.00 เมตร พร้อม
ก าแพงกันดิน ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด
และจัดท าป้ายประชาสัมพันนธ์
โครงการ

- - 1,707,000   1,707,000   1,707,000   ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อการบริการ
เพ่ิมข้ึนบริการ

เพ่ิมข้ึน

ท่ีท าการ อบต. มี
ความเป็นระเบียบ 
และความปลอดภัย

กองช่าง

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพ้ืนท่ี
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง

เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี
ให้บริการประชาชน

เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
457.00 ตารางเมตร

- - 249,000  249,000  249,000  ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

มีสถานท่ีให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 176



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 ปรับปรุงอาคารโรงผลิตน้ าด่ืม 
อบต.ปากช่อง บริเวณส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่อง หมู่ท่ี 4  ต าบลปากช่อง

เพ่ือปรับปรุงโรงผลิตน้ า
ด่ืม

อาคารขนาดพ้ืนท่ีกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร พ้ืนท่ี
อาคาร 18.00 เมตร ตามแบบ
อบต.ปากช่องก าหนด

- - 134,000 134,000 134,000 โรงผลิตน้ าด่ืม โรงผลิตน้ าด่ืมมี
สภาพพร้อมใช้งาน

กองช่าง

๘ ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคน
พิการ องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง

เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ
บริการคนพิการ

ขนาดพ้ืนท่ีปรับปรุง กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 8.00 เมตร ปริมาณ
พ้ืนท่ี 32.00 ตารางเมตร

- - 60,000 60,000 60,000 อาคารส าหรับคน
พิการ

มีอาคารบริการคน
พิการส าหรับคน

พิการ มาใช้บริการ
หรือมีกิจกรรม

ส าหรับคนพิการ

ส านักปลัด

๙ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารของ 
อบต. เพ่ืออ านวยความสะดวก
คนพิการและสตรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกคนพิการและสตรี

ปรับปรุงอาคารภายใน อบต. เพ่ือ
อ านวยความสะดวก เช่น ราวจับ 
ทางราด และห้องน้ าส าหรับคน
พิการ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้

บริการ

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ส านักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 177



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน เพ่ือให้สภาองค์กรมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง

อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

สภาองค์กรชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด

2 พัฒนาศักยภาพประชาคม
หมู่บ้านเข้มแข็ง

เพ่ือให้ประชาคม
หมู่บ้านมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาคมหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด

                   บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 178



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 บริหารจัดการศูนย์ประสานการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุน
ภารกิจ ของ อปท.

เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนฯ

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับศูนย์
ประสานฯ

การสนับสนุน
ภารกิจของอปท.
เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว มีการ
ประสานเช่ือมโยง

อย่างต่อเน่ือง

ส านักปลัด

4 โครงการท้องถ่ินไทยใสสะอาด เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเองและ

ป้องกันแก้ไขและ
ปราบปรามการทุจริต

คอรัปช่ันใน อปท.

ประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
คณะกรรมการอ่ืนๆร่วมกับ อบต.

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง

ส านักปลัด

5 ป้ายไฟว่ิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.ปากช่อง

เพ่ือใช้เป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.

ป้ายไฟว่ิงมีขนาดแสดงผล LED สี
แดงกว้างไม่น้อยกว่า 48 ซม. ยาว
ไม่น้อย กว่า 190 ซม. หนาไม่
น้อยกว่า 7 ซม.

- 100,000     100,000     100,000     100,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับข้อง
มูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าท่ี
ของตนตามรัฐธรรมนูญ

ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการเลือกต้ังทุกระดับ

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ

การเลือกต้ังทุกระดับ

ส านักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 179



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียว ด้วยนวัตกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 1 ด้าน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนาสมอหมู่ท่ี 3 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 12 ต าบลปากช่อง
 อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

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

7,500,000   7,500,000   7,500,000   7,500,000   7,500,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 8 
เช่ือมบ้านหนองตาอ้น
หมู่ท่ี 16 ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง  จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

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

7,500,000   7,500,000   7,500,000   7,500,000   7,500,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 180



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านสูงเนิน หมู่ท่ี 4 เช่ือมต่อ
บ้านเขารังเสือต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

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

7,500,000   7,500,000   7,500,000   7,500,000   7,500,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายบัว ปานน้อย 
เช่ือมต่อสายทางบ้านเขาป่ินทอง
 - หนองไผ่ หมู่ท่ี 6 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

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

3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายศาลเจ้า หมู่ท่ี 10 
เช่ือมหมู่ท่ี 11 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 770 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 4,620 ตารางเมตร

2,310,000   2,310,000   2,310,000   2,310,000   2,310,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 181



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหมู่ท่ี 11 บ้านแปดหลัง 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 10 
บ้านหนองตาเนิด ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 6,000 ตารางเมตร

3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายวัดเขารังเสือ หมู่ท่ี 11 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 13 
ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 6,000 ตารางเมตร

3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ท่ี 12 บ้านเนินสมบูรณ์ 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 9 บ้านห้วยยาง 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,290.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 7,740.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าค
สล.มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60x1.00 
เมตร จ านวน 4 แถว แถวละ 8 ท่อน
 รวม 32 ท่อน  รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่องก าหนด และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

3,982,000   3,982,000   3,982,000   3,982,000   3,982,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 182



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองมะกอก หมู่ท่ี 15 
เช่ือมต่อบ้านหนองกง หมู่ท่ี 4 
ต าบลปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

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
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านบ้านหนองมะกอก 
หมู่ท่ี 15 เช่ือมต่อ บ้านเกาะ
ข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
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
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองตาเนิด 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองชะนาง และเช่ือมต่อ
หมู่ท่ี 14  บ้านพุแคใต้ 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางรวม 1,080 เมตร 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 6,480 ตารางเมตร

3,100,000   3,100,000   3,100,000   3,100,000   3,100,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 183



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 6 บ้านเขาป่ินทอง 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 8 
บ้านหนองไผ่ ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,427 เมตร
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. 
พ้ืนท่ีลาดยาง 8,562 ตารางเมตร

4,200,000   4,200,000   4,200,000   4,200,000   4,200,000   ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 184



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาสมอ 

หมู่ 3
เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 17 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อม
เวทีและห้องน  า

-    2,700,000    2,700,000    2,700,000    2,700,000 ศาลา
ประชาคม 1

 หลัง

ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

2 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่
ท่ี 14 บ้านพุแคใต้ ต าบลปาก
ช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 17 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อม
เวทีและห้องน  า

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ศาลา
อเนกประสงค์

 1 แห่ง

ประชาชนมี
สถานท่ีท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 185



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดซ้ือรถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์

 ความจุ 12,000 ลิตร ชนิดสิบ
ล้อ

เพ่ือป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัยในเขต
ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียง

รถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์ ชนิด
รถยนต์ 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่
น้อยกว่า 4 จังหวะ ระบายความ
ร้อนด้วยน้้า มีก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
 240 แรงม้า เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมขับเคล่ือน
ไม่น้อยกว่า 2 เพลา มีความจุของถัง
น้้าไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร มีถัง
น้้าและถังโฟมอยู่ในตัวพร้อมระบบ
ผสมโฟม ด้านบนของถังติดต้ังแท่น
ปืนฉีดน้้า/โฟม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 รถยนต์
บรรทุกน้้า
ดับเพลิง

สามารถป้องกัน
และระงับเหตุ
อัคคีภัยในเขต

ต้าบลปากช่องและ
ต้าบลใกล้เคียงได้

อบต.ปากช่อง/อบจ.
ราชบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 186



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2562

- - 17,000          - - กองการศึกษา

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

- - 9,000            - - กองการศึกษา

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 60*120*75 ซม.  
จ านวน 1 ตัว

- - 4,500            - - กองการศึกษา

4 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน  ขนาด 58*60*90 ซม. 
จ านวน 1 ตัว

- - 1,900            - - กองการศึกษา

5 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู

36,200          - - - - กองการศึกษา

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,300            - - - - กองการศึกษา

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามส าหรับเด็กปฐมวัย 300,000        300,000        - - - กองการศึกษา
8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือบล๊อคสี 3 ช้ัน 6 ช่อง จ านวน 4 อัน 4,000            - - - - กองการศึกษา
9 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือบล๊อคสี 3 ช้ัน 3 ช่อง จ านวน 46 อัน 18,400          18,400          - - - กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  187



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน
ล าโพงขนาด 15 น้ิว ก าลังขับ 2,500 วัตต์ 
พร้อมไมโครโฟน จ านวน 2 ตัว

17,000          17,000          - - - กองการศึกษา

11 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเรียนหน้าขาวแบบน่ังกับพ้ืนขนาด60*
120*30 ซม. แบบพับขาได้  จ านวน 6 ตัว

10,000          - - - - กองการศึกษา

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานพับ เปิด-ปิด ประตู 2 บาน 
จ านวน 3 ตู้ 
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจก จ านวน 3 ตู้

9,000            9,000            9,000            - - กองการศึกษา

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะญ่ีปุ่น ขนาด 24" * 24 " 
จ านวน 5 ตัว

1,500            - - - - กองการศึกษา

14 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางหนังสือ จ านวน 1 อัน 2,000            - - - - กองการศึกษา
15 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางรองเท้าเด็ก จ านวน 2 อัน 3,000            - - - - กองการศึกษา
16 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 1.20 เมตร 

พร้อมเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ชุด
10,000          - - - - กองการศึกษา

17 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 1,500            - - - - กองการศึกษา
18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวม จ านวน 1 ตัว 500               - - - - กองการศึกษา
19 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้บานเล่ือนกระจก 2 บาน

เล่ือน กระจก และตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก
18,000          10,800          10,800          10,800          10,800          กองการศึกษา

20 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๒ เคร่ือง

- 56,000          - - - กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  188



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

21 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือโทรทัศน์แอล อี ดี แบบ smart tv 
ขนาด ๓๒ น้ิว

- 10,200          - - - กองการศึกษา

22 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

23 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

24 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

25 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

26 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

27 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

28 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

29 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

30 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  189



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

31 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

32 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

33 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

34 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

35 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

36 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 16  จ านวน 1 ชุด

- 120,000        120,000        120,000        120,000        กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  190



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

37 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
 Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกิจและสังคม

- - 700 - - กองการศึกษา

38 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
มาตรฐาน มอก. จ านวน 1 เคร่ือง

- - 40,200          - - กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  191



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

39 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562

- - - 22,000          - กองคลัง

40 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 2 คัน 102,000        - - - - กองคลัง

41 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร (ขาว-ด า) ความเร็ว 10 แผ่น
 ต่อนาที ระบบมัลติฟังช่ัน ระบบกระดาษ
ธรรมดา ย่อ-ขยาย ได้ จ านวน 1 เคร่ือง

50,000          - - - - กองคลัง

42 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2562

30,000          - 30,000          - - กองคลัง

43 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้รางเล่ือนแบบพวงมาลัย 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  192



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

44 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
 Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกิจและสังคม

- - 700 - - กองคลัง

45 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์ประจ ากองช่าง รถบรรทุก (ดีเซล) 
- ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือนสองล้อ
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

- - 715,000        - - กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  193



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

46 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวด า-สี)
ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาทีธรรมดา ย่อ ขยายได้
 ใช้กับกระดาษ A4 และ A3 จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ 

- - 120,000        - - กองช่าง

47 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารส านักงาน จ านวน 6 ตู้ 15,000          15,000          - - - กองช่าง

48 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง  
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

17,000          - 17,000          - - กองช่าง

49 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2562

- - 30,000          - - กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  194



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

50 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เอกสารส าหรับส านักงานเขียนแบบ 
(สี)กระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง

50,000          50,000          - - - กองช่าง

51 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 51,000          - - - - กองช่าง

52 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
21 ล้านพิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง

17,000          - - - - กองช่าง

53 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1500 วัตต์ และลาย
ตัวส่ง

90,000          45,000          45,000          45,000          45,000          กองช่าง

54 พาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้า จ านวน 6 เคร่ือง 24,000          24,000          24,000          24,000          24,000          กองช่าง
55 พาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า ชนิดจมน้ า ขนาด 2 แรง 

จ านวน 6 เคร่ือง
75,000          75,000          75,000          75,000          75,000          กองช่าง

56 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด ๑ kva มี
ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kva (๖๐๐
watts) จ านวน ๒ เคร่ือง

- 11,800          - - - กองช่าง

57 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง  ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ  
จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
 ส านักงานประมาณ

- 2,800,000      2,800,000      2,800,000      2,800,000      กองช่าง

58 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู

- 40,200          - - - กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  195



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

59 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ multifuntion ชนิดเลเซอร์หรือชนิด
 LED สี

- 17,000          - - - กองช่าง

60 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือซับเมอร์สตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดต้ังซับเมอร์สบริเวณวัดสูงเนิน หมู่ท่ี 4

- - 52,000       52,000       52,000       กองช่าง

61 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมเคร่ืองสูบน้ าและติดต้ังระบบเคร่ืองกรอง
น้ าด่ืม หมู่ท่ี 14

- - 9,100         9,100         9,100         กองช่าง

62 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าด่ืมโครงการเจาะบ่อบาดาล
 พร้อมเคร่ืองสูบน้ าและติดต้ังระบบเคร่ืองกรอง
น้ าด่ืม หมู่ท่ี 14

- - 30,000       30,000       30,000       กองช่าง

63 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดต้ังหอถัง อุปกรณ์เคร่ืองสูบน้ า และเดิน
ระบบท่อประปาบ้านเกาะข้ีหนอน - หนอง
มะกอก หมู่ท่ี 15

- - 52,000       52,000       52,000       กองช่าง

64 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า หมู่ท่ี 3

- - 9,100         9,100         9,100         กองช่าง

65 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 7

- - 9,100         9,100         9,100         กองช่าง

66 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงโซล่าเซลล์ 
พร้อมระบบควบคุม หมู่ท่ี 13

- - 215,928     215,928     215,928     กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  196



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

67 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและอุปกรณ์หมู่ท่ี 14

- - 52,000       52,000       52,000       กองช่าง

68 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร พร้อมเคร่ืองสูบน้ า หมู่ท่ี 16

- - 9,100         9,100         9,100         กองช่าง

69 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการติดต้ังเคร่ืองสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1

- - 52,000       52,000       52,000       กองช่าง

70 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการติดต้ังเคร่ืองสูบ
น้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ 5

- - 9,100         9,100         9,100         กองช่าง

71 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการติดต้ังเคร่ืองสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 6

- - 9,100         9,100         9,100         กองช่าง

72 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าตามโครงการติดต้ังเคร่ืองสูบ
น้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือระบบโซล่าเซลล์เพ่ือ
การเกษตรจากคลองชลประทาน หมู่ท่ี 13 
เช่ือมหมู่ท่ี 1

- - 4,032,305  4,032,305  4,032,305  กองช่าง

73 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะ สายเหล็ก เคลือบไนล่อน  ความ
ยาว 50 เมตร  จ านวน 1 อัน

- - 5,000         - - กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  197



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

74 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
 Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกิจและสังคม

- - 700 - - กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  198



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

75 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐  ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ 
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑

- - 2,500,000      2,500,000      2,500,000      ส านักปลัด

76 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์  ชนิด
รถยนต์ 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 
จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมขับเคล่ือนไม่น้อยกว่า 2 
เพลา มีความจุของถังน้ าไม่น้อยกว่า 12,000 
ลิตร มีถังน้ าและถังโฟมอยู่ในตัวพร้อมระบบผสม
โฟม ด้านบนของถังติดต้ังแท่นปืนฉีดน้ า/โฟม 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- - 6,900,000      6,900,000      6,900,000      ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  199



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

77 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงท่ีและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังภายนอกส านักงาน
 ติดต้ังบริเวณส่ีแยกปากช่องและบริเวณส่ีแยก
สะพานปากช่อง หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 ชุด  โดย
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

- - 500,000        500,000        500,000        ส านักปลัด

78 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงท่ีและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังภายนอกส านักงาน
 ติดต้ังตรงส่ีแยกบ้านหนองไผ่ จ านวน 1 ชุด  
โดยจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

- - 500,000        500,000        500,000        ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  200



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

79 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงท่ีและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังภายนอกส านักงาน
 ติดต้ังภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ท่ี 9 จ านวน 
1 ชุด  โดยจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

- - 500,000        500,000        500,000        ส านักปลัด

80 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงท่ีและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังภายนอกส านักงาน
 ติดต้ังบริเวณแยกหน้าวัด และแยกเข้าโรงเรียน
บ้านหนองตาเนิด หมู่ท่ี 10 โดยจัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์

- - 500,000        500,000        500,000        ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  201



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

81 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงท่ีและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังภายนอก
ส านักงานติดต้ังภายในหมู่บ้านพุแคใต้ หมู่ท่ี 14 
 จ านวน 1 ชุด  โดยจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

- - 500,000        500,000        500,000        ส านักปลัด

82 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงท่ีและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังภายนอกส านักงาน
 ติดต้ังตามจุดเส่ียงภายในต าบลปากช่อง 
จ านวน 1 ชุด  โดยจัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

- - 500,000        500,000        500,000        ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  202



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

83 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
- ปี 2561 จ านวน 1 เคร่ือง
- ปี 2563 จ านวน 3 เคร่ือง 
 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

22,000          - 51,000          - - ส านักปลัด

84 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

- - 16,000          - - ส านักปลัด

85 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง

32,400          - - - - ส านักปลัด

86 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
มาตรฐาน มอก. จ านวน 2 เคร่ือง

- - 72,000          - - ส านักปลัด

87 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง 
แบบฝังฝ้าส่ีทิศทาง ขนาด  24,000  BTU  
มาตรฐาน มอก. จ านวน 2 เคร่ือง

- - 87,000          - - ส านักปลัด

88 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนส าหรับใช้ในห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง

120,000        - - - - ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  203



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

89 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด 8,500            - - - - ส านักปลัด
90 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  จ านวน 8 ตัว 24,000          24,000          24,000          24,000          24,000          ส านักปลัด
91 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก 

จ านวน 20 ตัว
30,000          - - 30,000          - ส านักปลัด

92 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล แบบเปล่ียนเลนส์ได้ 
(DLSR) จ านวน 1 เคร่ือง

30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ส านักปลัด

93 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโซฟา 5 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ชุด 16,000          16,000          16,000          16,000          16,000          ส านักปลัด
94 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพ้ืนขนาด 24 น้ิว จ านวน 5 ตัว 12,000          12,000          12,000          12,000          12,000          ส านักปลัด
95 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จ านวน 2 ถัง 6,000            - - - - ส านักปลัด
96 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน บล๊อกส่ีเหล่ียมสี 3 ช่อง จ านวน 4 ตัว 2,000            2,000            2,000            2,000            2,000            ส านักปลัด
97 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เอกสารขาวด า-สี จ านวน 1 เคร่ือง 

โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

10,000          10,000          10,000          10,000          10,000          ส านักปลัด

98 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บอร์ดติดประกาศนอกสถานท่ีจ านวน 16 
หมู่บ้าน

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ส านักปลัด

99 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน 2 เคร่ือง

11,200          11,200          11,200          11,200          11,200          ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  204



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

100 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 1.20 เมตร พร้อมเก้าอ้ีท างาน
จ านวน 1 ชุด

10,000          - 10,000          - - ส านักปลัด

101 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 12,000          - - - - ส านักปลัด
102 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเล่นซีดีแบบติดรถยนต์ 2,500            - - - - ส านักปลัด
103 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ีท างาน 2,500            2,500            2,500            2,500            2,500            ส านักปลัด
104 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือกล้องบันทึกวีดีโอ ความละเอียดของกล้อง

ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ full HD
- 20,000          - - - ส านักปลัด

105 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แบบ
เจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก)

- 12,000          - - - ส านักปลัด

106 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด ๑ kva มี
ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kva (๖๐๐
watts) จ านวน ๒ เคร่ือง

- 11,800          - - - ส านักปลัด

107 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ น้ิว

- 2,800            - - - ส านักปลัด

108 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ 
เคร่ือง

- 64,800          - - - ส านักปลัด

109 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๒ ชุด - 6,000            - - - ส านักปลัด
110 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย

กว่า ๒๑.๕ น้ิว จ านวน ๑ เคร่ือง
- 4,000            - - - ส านักปลัด
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 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

111 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือหมวกดับเพลิงแบบปีกรอบสีเหลือง มีกระ
บังหน้า โครงสร้างหมวกผลิตจากไฟเบอร์กลาส 
พร้อมกระจกกันความร้อนขนาดกว้าง ๔.๕ น้ิว 
จ านวน ๒ ใบ

- 20,000          - - - ส านักปลัด

112 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือไฟฉายดับเพลิง หลอดไฟมีก าลังส่องสว่าง
 ๕,๘๐๐ LUX กันน้ าและป้องกันการเกิด
ประกายไฟ ใช้ Battery 4AA Alkaline 
จ านวน ๒ กระบอก

- 6,000            - - - ส านักปลัด

113 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิงทองเหลืองแบบล าตรง 
พร้อมปลายปากกรวย ขนาด ๒.๕ น้ิว x ๑๘ น้ิว
 จ านวน ๑ อัน

- 4,500            - - - ส านักปลัด

114 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับวิทยุส่ือสาร ขนาด
 ๒๓A (MAX) , 20A(continuous) แปลงไฟฟ้า
จาก ๒๐๐ -230 VAC เป็น 9~๑๕VDC 
จ านวน ๑ เคร่ือง

- - ๕,๕๐๐ - - ส านักปลัด

115 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน  4 เคร่ือง - - 236,000        236,000        236,000        ส านักปลัด
116 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV จ านวน  4 เคร่ือง - - 240,000 240,000 240,000 ส านักปลัด
117 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม 

ขนาดใบพัด 22 น้ิว  5 ใบพัด 
จ านวน 10 ตัว

- - 30,000          - - ส านักปลัด
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 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

118 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานไม้อัดสีฟ้า
จ านวน 2 ตัว

- - 6,000            - - ส านักปลัด

119 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว - - 4,000            - - ส านักปลัด
120 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ

- - 24,300          - - ส านักปลัด

121 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานประมาณ

- - 27,700          - - ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  207
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2561
(บาท)

2562
(บาท)
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(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

122 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
 Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกิจและสังคม

- - 700 - - ส านักปลัด
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้ 
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     1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  211 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วสิัยทัศน ์

 
 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 
 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 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 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้
ก าหนดไว ้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/Trend หรอืหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตอ่กัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

 
 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท านอ้ย ได้มาก 
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable)  ใ ช้บอกประสิทธิผล ( effectiveness)  ใ ช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการ
ติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ จาก 
    - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (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) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง       (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 
(Cost) เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ (Impact) 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 (๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิด
ขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  
ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้ อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
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 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก   
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ียังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์   ไก่ วัว  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
1. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางต่างๆ ภายในต าบลปากช่อง  496,000.00 
2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในต าบลปากช่อง  119,318.00 
3. ลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในต าบลปากช่อง   419,000.00 
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  898,068.24 
5. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาสมอหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ 
    หมู่ที่ 12 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี *โครงการประสานแผน* 

3,179,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 1     
    (เงินสะสม) 

1,050,000.00 

7. โครงการขุดลอกล าห้วยปากช่อง หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อล าห้วยน้ าโจน หมู่ที่ 1 (เงินสะสม)  379,000.00 
8. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 พร้อมขยายเขตประปา  
    (บริเวณบ้านนางวัลนา   ทองชมพูนุช) (เงินสะสม) 

545,000.00 

9. โครงการขยายท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักต่อจากเดิมช่วงหน้าวัดปากช่อง หมู่ที่  2            
    (เงินสะสม) 

292,000.00 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณหน้า รพ.สต.ปากช่อง หมู่ที่ 3 (เงินสะสม) 178,000.00 
11. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  4 บริเวณบ้านนายชา  แก้วมังกรณ์  
      (เงินสะสม) 

680,000.00 

12. โครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้านหนองมะเขือ  หมู่ที่ 5  พร้อมขยายเขต (เงินสะสม) 422,000.00 
13. โครงการขุดลอกคลองดินภายในหมู่บ้านหนองปากดง  หมู่ที่  5 (เงินสะสม) 49,000.00 
14. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  6  บ้านเขาปิ่นทอง    
      เชื่อมต่อ หมู่ที่  8  บ้านหนองไผ่ (เงินสะสม) 

880,000.00 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฝ้าย ใยเผือก หมู่ที่ 7  
      (เงินสะสม) 

415,000.00 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมิง   พลไพโรจน์  หมู่ที่  7      
      (เงินสะสม) 

461,000.00 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ าพัน  บุญฤทธิ์  หมู่ที่  7   
      (เงินสะสม) 

415,000.00 

18. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (เงินสะสม) 736,000.00 
19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเลียบเขารังเสือ หมู่ที่ 11  
      เชื่อมต่อหมู่ที่  13  (เงินสะสม) 

530,000.00 

20. โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าบ้าน ดต.บุญชู  ลาภเจริญทวี   
      ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์  พันธ์ไทย หมู่ที่  12 (เงินสะสม) 

420,000.00 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศาลา หมู่ที่ 13  (เงินสะสม) 212,500.00 
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนาน  วิเศษรจนา  เชื่อมต่อ     
      หมู่ที่ 15  บ้านนางอ าไพ  คุ้มเกิด  (เงินสะสม) 
 

449,600.00 
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23. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
      สายบ้านนางประพันธ์  พันธ์มาลา เชื่อมต่อบ้านนางแถม  เนียมเตียง หมู่ที่ 15  
     (เงินสะสม) 

420,000.00 

24. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสนาน  
      วิเศษรจนา  เชื่อมต่อบ้านนายวิมล  พวงสวาย  หมู่ที่  6   (เงินสะสม) 

1,090,000.00 

25. โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 16   
      (เงินสะสม) 

682,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน  
26. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

438,690.00 

27. สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม 8,500.00 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
28. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ  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 นักเรียนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  1,499,870,64 
34. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียน 3,253,000.00 
35. สภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง  50,000.00 
36. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข  88,900.00 
37. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง  250,000.00 
38. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 98,850.00 
39. สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส  14,805,900.00 
40. ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง 50,000.00 
41. จัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปี อบต.ปากช่อง คัพ  220,284.45 
42. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนอ าเภอจอมบึง เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  
     28 ก.ค. ประจ าปี 2560 – 2564 

24,400.00 

43. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน 99,970.00 
44. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในต าบลปากช่องและกีฬาอ าเภอจอมบึง 30,000.00 
45. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  83,827.00 
46. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ  2,500.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
47. จัดท าแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 
 

35,915.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
48. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้น าท้องที่   
      ผู้น าชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

359,981.20 

49. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 302,200.00 
50. ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

170,975.19 

51. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  5,300 
52. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  9,434.00 
53. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน  75,000.00 
54. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 227,000.00 
55. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ  182,000.00 

 

 


