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องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
สำนักปลัด  ฝ่ายนโยบายและแผน   
โทร . 032-740 291 



เหตุผลและความจำเป็น 

    ************************************ 

ตามที ่ องค์การบร ิหารส่วนตำบลปากช่อง ได้อนุม ัต ิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ไปแล้ว นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือนำไปใช้เป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 

            คณะผู้จัดทำ 
     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
            องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

                   กรกฎาคม 2563   



สารบัญ 

 

           หน้า 

 

- บัญชีโครงการพัฒนา         1 - 8 

 - ผ 01  บัญชีสรุปโครงการ       2 

 - ผ 02  รายละเอียดโครงการพัฒนา      4  



แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



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) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 1 4,228,000   1        4,228,000        1        4,228,000        2        12,684,000      

รวม - - - - 1 4,228,000   1        4,228,000       1          4,228,000       2          12,684,000     

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและ
การแก้ไขปญัหายาเสพติด

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000     1 50,000     1 50,000     1        50,000         1        50,000         5        250,000           

3.2 แผนงานการศึกษา 1 100,000   1 100,000   1 100,000   1        100,000       1        100,000       5        500,000           

3.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

1 50,000     1 50,000     1 50,000     1        50,000         1        50,000         5        250,000           

รวม 3        200,000   3        200,000   3        200,000   3        200,000       3        200,000       15      1,000,000    

รวม 5 ปียุทธศำสตร์

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563  ป ี2564 ป ี2565
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 64 ข้อ 42
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านหนองแกถึงบริเวณ
บ้านนางแอ๊ด ทองเอี๋ย หมู่ที่ 4 
ต าบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,630.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร พื้นที่
จราจรไม่น้อยกว่า 9,780.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่องก าหนดและจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

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

กองช่าง

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เปลี่ยนแปลงเปน็
๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
ถนนสายบา้นหนองแกถึง
บริเวณบา้นนางแอ๊ด  ทองเอีย 
หมู่ที่ 4 ต าบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,628.00 เมตร 
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
พ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
9,768.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง
ก าหนดและจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าพิกัด จุดเริ่มตน้ 13.653325
 , 99.655630 จุดสิ้นสุด 
13.652741 , 99.670125

- - 4,228,000  4,228,000  4,228,000  ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

เหตผุลความจ าเปน็ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี
- เปล่ียนแปลงชื่อโครงการและเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมสงเคราะหแ์ละการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 132 ข้อ 3
1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนห่างไกล

ยาเสพติด
จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

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

ปัญหายาเสพติดใน
เขตพื้นที่ลดลง

ส านักปลัด

เปลี่ยนแปลงเปน็
๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. จัดกิจกรรมป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. อุดหนุนโรงเรยีนใน

ต าบลปากช่องจัด
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

1. ประชาชนในต าบลปากช่อง
2. โรงเรียนในต าบลปากช่อง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนติดยา
เสพติดในต าบล
ปากช่องลดลง

ประชาชนตระหนัก
ถึงพิษภัยของยา

เสพติด

ส านักปลัด/รร.
ในพื้นที่ต าบล

ปากช่อง

เหตผุลความจ าเปน็ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี
- เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลกั

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมสงเคราะหแ์ละการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 137 ข้อ 8
1 ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต. ปากช่อง

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความแข็งแรง

และปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ อบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาฯ 
ได้รับการ
ปรับปรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย 

แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน็
๑ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ิม

ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความแข็งแรง

และปลอดภัย

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ให้สามารถใช้งานไดป้กติ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาฯ 
ได้รับการ
ปรับปรุง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย 

แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

เหตผุลความจ าเปน็ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี
- เปล่ียนแปลงชื่อโครงการและเป้าหมายให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

7



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมสงเคราะหแ์ละการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 142 ข้อ 8
1 งานสักการะพระบรมราชานุ - 

สาวรีย์ รัชกาลที่ 5
เพื่อสืบสาน อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
จอมบึง จัดงานสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 อุดหนุน
งบประมาณ

ให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ

จอมบึง

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่
กับประชาชน

ตลอดไป

กองการศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน็
๑ จัดงานสักการะพระบรมราชานุ - 

สาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสาน
ประเพณีของดีจอมบึง

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณี
ของดจีอมบงึ

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่
กับประชาชน

ตลอดไป

กองการศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

เหตผุลความจ าเปน็ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี
- เปล่ียนแปลงชื่อ เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริง

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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