แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
สำนักปลัด ฝ่ายนโยบายและแผน
โทร . 032-740 291

บันทึกเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
************************************
ตามที ่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลปากช่ อ ง ได้ อ นุ ม ั ต ิ แ ละประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ไปแล้ว นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีความประสงค์ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องด้วยแก้ไขข้อความพิมพ์ผิด รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
กรกฎาคม 2563

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 114 ข้อ 36
1 ก่อสร้างรางระบายน้าตัววี
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
ในซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
ในการเกษตรอย่าง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
เพียงพอ
ยาว 2,2627 เมตร
พืนที่ 3,152 ตร.ม.

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

1,570,000

1,570,000

1,570,000

1,570,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

1,570,000

1,570,000

1,570,000

1,570,000 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีน้าใช้ใน
การท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
๑ ก่อสร้างรางระบายน้าตัววี
ในซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
ในการเกษตรอย่าง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร
เพียงพอ
ยาว 2,627 เมตร
พืนที่ 3,152 ตร.ม.

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 61 ข้อ 34
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไปมาสะดวก ปลอดภัย แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายเขาทะลุ - สวนเกษตร
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
หมู่ที่ 14 ตาบลปากช่อง
ระยะทาง 925.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 4,625.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø
0.60x1.00 เมตร จานวน 1 แถว
แถวละ 8 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบลปาก
ช่องกาหนด และจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,400,000 2,400,000

2,400,000

2565
(บาท)
2,400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนยกระดับ

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายเขาทะลุ - สวนเกษตร
หมู่ที่ 14 ตาบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง
ไปมาสะดวก ปลอดภัย แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 925.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 4,625.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø
0.60x1.00 เมตร จานวน 1 แถว
แถวละ 8 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตาบลปาก
ช่องกาหนด และจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 68 ข้อ 52
๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ยาว 2,200 เมตร (รายละเอียด
หนองไม้แก่น หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่
ตามแบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)
13
แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ยาว 2,200 เมตร (รายละเอียด
หนองไม้แก่น หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่
ตามแบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)
13

-

2,400,000 2,400,000

2,400,000

2,400,000

ถนนลาดยาง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

3,650,000 3,650,000

3,650,000

3,650,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

3,650,000 3,650,000

3,650,000

3,650,000

ถนนลาดยาง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 84 ข้อ 89
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชอยบ้าน นายสุพจน์ เชื่อมถนน
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
คลองชลประทาน หมู่ที่ 13
ระยะทาง 20 เมตร
แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชอยบ้าน นายสุพจน์ เชื่อมถนน
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
คลองชลประทาน หมู่ที่ 13
ระยะทาง 20 เมตร
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 93 ข้อ 122
4 ก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย 2
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนยกระดับ
ไร่นายบุญส่ง เชื่อมอาเภอโพธาราม ไปมาสะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
หมู่ที่ 6
ระยะทาง 800 เมตร
แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
4 ก่อสร้างถนนยกระดับ ซอย 2
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนยกระดับ
ไร่นายบุญส่ง เชื่อมอาเภอโพธาราม ไปมาสะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
หมู่ที่ 6
ระยะทาง 800 เมตร

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

49,600

49,600

49,600

49,600

ถนนลาดยาง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

49,600

49,600

49,600

49,600

ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

2,304,000 2,304,000

2,304,000

2,304,000

ถนนลาดยาง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

-

2,304,000 2,304,000

2,304,000

2,304,000

ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96 ข้อ 133
5 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
นีรนาถ เนียมเตียง เชื่อมต่อบ้าน
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 345 ม.
นายวัลลพ เชื้อสมุทร หมู่ที่ 6
หนา 0.15 ม. พื้นที่ 1,035 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
5 ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
นีรนาถ เนียมเตียง เชื่อมต่อบ้าน
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 345 ม.
นายวัลลพ เชื้อสมุทร หมู่ที่ 6
หนา 0.15 ม. พื้นที่ 1,035 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กาหนด)
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ข้อ 147
6 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบด
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
อัดแน่น สายบ้านนายประสาน ถึง ไปมาสะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 510 ม.
สานักสงฆ์ถ้ามุจรินทร์ หมู่ที่ 16
ผิวจราจรหนา 0.15 ม.
พื้นที่ 1,530 ตร.ม.(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)
แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
6 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบด
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น
อัดแน่น สายบ้านนายประสาร ถึง
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 510 ม.
สานักสงฆ์ถ้ามุจรินทร์ หมู่ที่ 16
ผิวจราจรหนา 0.15 ม.
พื้นที่ 1,530 ตร.ม.(รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปากช่อง กาหนด)

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

2565
(บาท)

-

200,000

200,000

200,000

-

200,000

200,000

-

300,000

-

300,000

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

ถนนยกระดับ

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

200,000

200,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

300,000

300,000

300,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

300,000

300,000

300,000

ถนนลูกรัง

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121 ข้อ 9
1 ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธ์อ้อย และ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ จัดตั้งกองทุนการผลิตพันธ์อ้อย
มันสาประหลัง
เพิ่มขึ้น
และมันสาประหลัง

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กองทุนการ
ผลิตพันธ์อ้อย
และมันสาประ
หลัง

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการ
และการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กองทุนการ
ผลิตพันธุ์อ้อย
และมัน
สาปะหลัง

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการ
และการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ

แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
๑ ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์อ้อย และ
มันสาปะหลัง

เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ จัดตั้งกองทุนการผลิตพันธุอ์ ้อย
เพิ่มขึ้น
และมันสาปะหลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมสงเคราะห์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 173 ข้อ 9
1 ประเมินความพึงพอใจต่อการ
เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ดาเนินการจ้างหน่วยงาน
ให้บริการขององค์การบริหาร
ของประชาชนในการ
เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ส่วนตาบลปากช่อง
ให้บริการ

แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
๑ ประเมินความพึงพอใจต่อการ
เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ของประชาชนในการ
ส่วนตาบลปากช่อง
ให้บริการ

ดาเนินการจ้างหน่วยงาน
เพื่อประเมินความพึงพอใจ

20,000

20,000

20,000

20,000

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

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

กองคลัง

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

สานักปลัด

ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

7

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 174 ข้อ 16
๒ สื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การดาเนินงานของ อบต. ภารกิจของอบต. เช่น วารสาร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม แผ่นพับ ภาพเคลื่อนไหว/
ภาพยนตร์ คู่มือประชาชน แถลง
ข่าว รถโฆษณาเคลื่อนที่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จัดทา spot เสียง
ตามสาย
แก้ไขข้อความ (เหตุผล : แก้ไขข้อความพิมพ์ผิด)
2 สื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การดาเนินงานของ อบต. ภารกิจของอบต. เช่น วารสาร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม แผ่นพับ ภาพเคลื่อนไหว/
ภาพยนตร์ คู่มือประชาชน แถลง
ข่าว รถโฆษณาเคลื่อนที่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จัดทา spot เสียง
ตามสาย

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน
ประชาชนรับทราบ
รับทราบบทบาท บทบาท ภารกิจ
ภารกิจและความ และความพึงพอใจ
พึงพอใจในสื่อ ในสื่อประชาสัมพัธ์
ประชาสัมพัธ์

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน
ประชาชนรับทราบ
รับทราบบทบาท บทบาท ภารกิจ
ภารกิจและความ และความพึงพอใจ
พึงพอใจในสื่อ ในสื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

สานักปลัด
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