
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที ่1 พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 
 

                      

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 
สำนักปลัด  ฝ่ายนโยบายและแผน   
โทร . 032-740 291 



เหตุผลและความจำเป็น 

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

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565)  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาและจัดซื้อครุภัณฑ์  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 

            คณะผู้จัดทำ 
     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
            องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 

                   กรกฎาคม 2563   
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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 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1        200,000           1        200,000           2        400,000           

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 4        8,356,000        4        8,356,000        8        16,712,000      

รวม - - - - - - 5        8,556,000       5          8,556,000       10        17,112,000     

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ
พอเพยีงและการลงทนุ

2.1 แผนงานการเกษตร (ผ.02/1) - - - - - - 1                2,400,000 1                2,400,000 2        4,800,000        

รวม - - - - - - 1               2,400,000 1               2,400,000 2        4,800,000       

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและ
การแก้ไขปญัหายาเสพติด

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - 3        890,000       3        890,000       6        1,780,000        

3.2 แผนงานการศึกษา - - - - - - 34      1,467,400    34      1,472,400    68      2,939,800        

3.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ - - - - - - 1        5,000           1        5,000           2        10,000             

3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - 1        269,000       1        269,000       2        538,000       
รวม - - - - - - 39      2,631,400    39      2,636,400    78      5,267,800    

รวม 5 ปียุทธศำสตร์

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

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกช่อง

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563  ป ี2564 ป ี2565

2



แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
2. การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการทอ่งเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
๓. การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังหอกระจายข่าว ณ ศาลา

เอนกประสงค์บ้านหนองมะกอก
 หมู่ที่ 15 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร

ติดต้ังหอกระจายข่าวพร้อมเคร่ือง
และอุปกรณ์ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปากช่องก าหนด)

- - - 200,000 200,000 เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

มากขึ้น

กองช่าง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนงานเคหะและชุมชน 4



แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

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

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เส้นบ้านนายส ารวย สุขสวัสด์ิ 
หมู่ที่ 16 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 320.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 1,920 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด 
และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
ค่าพิกัด จุดเร่ิมต้น 13.710252 , 
99.602913 จุดส้ินสุด 
13.710475 , 99.619101

- - - 936,000 936,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นบ้านนายจ าเริญ  ชมภูทอง 
มาชนสามแยก หมู่ที่ 16 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 807.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 4,824.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.
มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.601.00 
เมตร จ านวน 8 ท่อน รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนด และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าพิกัด จุดเร่ิมต้น 13.705327 , 
99.608137 จุดส้ินสุด 
13.700583 , 99.611252

- - - 2,265,000 2,265,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นบ้านผู้ช่วย  จรัญใจแดง  
หมู่ที่ 16 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,620.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 9,720.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด 
และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
ค่าพิกัด จุดเร่ิมต้น 13.700583 , 
99.611252 จุดส้ินสุด 
13.694834 , 99.624057

- - -    4,739,000    4,739,000 ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7



เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

4 ก่อสร้างถนนผิวจราจรยกระดับ
จากสามแยกหนองตาอ้นไปวัด
เขาทะลุ  หมู่ที่ 16 
ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 675.00 เมตร
ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 
ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
 คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
กลม 0.801.00 เมตร จ านวน 1
 แถว แถวละ 6 ท่อน รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องก าหนด และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าพิกัด จุดเร่ิมต้น 13.700583 , 
99.611252 จุดส้ินสุด 
13.695287 , 99.608249

- - - 416,000 416,000 ถนนยกระดับ ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก ปลอดภัย

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8



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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจิตอาสา 1. เพื่อรักษา สืบสาน 

ต่อยอด โครงการจิต
อาสาพระราชทานตาม

แนวพระราชด าริ  
พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

จัดท าโครงการจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในต าบลปากช่อง โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน
พื้นที่ต าบลปากช่อง

- - - 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้สืบสาน รักษาต่อ
ยอดโครงการอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว
2. ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพื้นที่

ต าบลปากช่อง

ส านักปลัด

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   9



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง

เพื่อจัดต้ังชุดปฏิบัติการ
และฝึกอบรมจิตอาสา

ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน

ต าบลปากช่องที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
จ านวน 1 รุ่น

- - - 100,000 100,000 บุคคลที่ผ่าน
การฝึกอบรม

สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

 ร้อยละ 80

มีบุคคลที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและ

สามารถช่วยเหลือ
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส านักปลัด

3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 3 ต าบลปากช่อง

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ท ากิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่อาคาร 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 
เมตร ปริมาณพื้นที่ 128.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่องก าหนด พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์

- - -      740,000      740,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 1

 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
ท ากิจกรรมต่างๆ

ของหมู่บ้าน

กองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   10



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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเล็กเป็นส าคัญ
เพื่อให้เด็กเล็กมีส่วน
ร่วมในการเรียนการ
สอนเด็กเล็กได้พัฒนา
ความสามารถต่าง ๆ 
ตามศักยภาพของตน

ครู ผู้ดูแลเด็กทุกคน สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เล็กเป็นส าคัญให้กับเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้องต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

- - - ๑๒,๐๐๐ 12,000 พัฒนาการของ
เด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง

เด็กเล็กมีความสุข
กับการเรียน และ

เด็กเล็กเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

2 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน

เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแล
เด็ก ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยั ทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-
จติใจ สังคมและสติปัญญา

ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เห็นความส าคัญและมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

- - - 24,000 24,000 พัฒนาการของ
เด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนงานการศึกษา   11



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

3 แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ครูได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้าน
วิชาการ

เด็กเล็ก ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
พัฒนาความรู้ทักษะความสามารถ
และประสบการณ์

- - - 10,000 10,000 เด็กมีคุณภาพได้
มาตรฐาน

เด็กเล็ก ครู ได้รับ
ทักษะ

ประสบการณ์ใน
การเข้าแข่งขันและ

น าส่ิงที่ได้มา
พัฒนาการแข่งขัน

ในคร้ังต่อไป

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

4 ห้องเรียนสะอาด เพื่อให้ครูและเด็กเล็ก 
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนโดยใช้หลัก   
 5 ส.

ครู ผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนโดย
ใช้หลัก 5 ส.

- - - 5,000 5,000 ห้องเรียนสะอาด ห้องเรียนสะอาด 
ถูกต้องตาม

สุขลักษณะ มี
บรรยากาศเอื้อต่อ

การเรียนรู้

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
การตรวจสุขภาพ และ
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
เป็นรายบุคคล มี
น้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์

- - - 5,000 5,000 เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

เด็กเล็กและ
บุคลากร มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ ปราศจาก
โรคและมีสุขภาพ 

จิตดี

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

6 หนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพฟัน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง เด็กเล็ก 
และครูผู้ดูแลเด็กใน
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากและฟัน

ผู้ปกครองสามารถดูแลสุขภาพ
ช่องปากและแปรงฟันเด็กปฐมวัย
ได้อย่างถูกวิธี

- - - 11,000 12,000 เด็กมีฟันไม่ผุ ผู้ปกครองมีความรู้
ในการดูแลความ
สะอาดช่องปาก

และฟันของเด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

แผนงานการศึกษา   12



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

7 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคติดต่อ
ในเด็ก ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มี
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัย

- - - ๘,๐๐๐ 9,000 เด็กป่วยน้อยลง ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง มี

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อ

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

8 อาหารอ่อนหวานเพื่อพัฒนาการ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ถึงพัฒนาการของเด็ก
ในแต่ละวัยเกี่ยวกับ
ความต้องการปริมาณ
อาหารในแต่ละมื้อ

ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเกิด
ความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษ
ของอาหารแต่ละชนิด สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อเด็กมากที่สุด

- - - 6,500 7,500 เด็กมีสุขภาพดี เด็กปฐมวัย
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และมี

พัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ดีขึ้น

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

9 ส่งเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กเล็กได้
รับประทานอาหารที่
ถูกหลักอนามัยทั้ง 5 หมู่

ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
เล็กมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
ด้านอาหารในเด็กปฐมวัย

- - - ๘,๐๐๐ 9,000 เด็กมีร่างกาย
แข็งแรง

เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
ที่ถูกหลักอนามัยทั้ง

 5 หมู่

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

10 ส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเล็กมีความ
ประพฤติดี มีระเบียบ
วินัย เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ตามวิถีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

เด็กเล็กประพฤติดี มีระเบียบวินัย 
เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็น
แบบอย่างที่ดี รับผิดชอบต่อ
ตนเองมีเหตุผล

- - - 5,000 5,000 เด็กมีวินัย เด็กเล็กประพฤติดี 
มีระเบียบวินัยเป็น
ที่ยอมรับของสังคม
เป็นแบบอย่างที่ดี

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

แผนงานการศึกษา   13



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

11 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
เล็ก

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมให้กับเด็กเล็ก
 สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กเล็ก เช่น กิจกรรม
เข้าแถวเคารพธงชาติ  กิจกรรม
สวดมนต์ก่อนเข้านอน ฯลฯ

- - - 5,000 5,000  เด็กเล็กทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตาม
เกณฑ์ก าหนด

เด็กเล็กทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม
 เหมาะสมตามวัย

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

12 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และวันส าคัญทางศาสนา

เพื่อให้เด็กเล็กมีเจตคติ
ที่ดีในการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปะวัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา , กิจกรรมวันลอย
กระทง
ฯลฯ 
2. ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็กทุก
คนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- - - 10,000 10,000 เด็กรู้จักวันส าคัญ
ทางศาสนา

เด็กเล็กมีเจตคติที่ดี
ในการอนุรักษ์ 

สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

13 หนูน้อยรักต้นไม้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้เด็กเล็กมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ผัก
สวนครัวบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- - - 5,000 5,000 เด็กรักส่ิงแวดล้อม เด็กเล็กเข้าใจและ
เรียนรู้ในการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

แผนงานการศึกษา   14



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

14 พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่อันส าคัญ
ยิ่งของครู ผู้ดูแลเด็กใน
การสร้างและ
รับผิดชอบดูแล อบรม
เยาวชนของชาติให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของชาติ

เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กทุกคน 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้

- - - 10,000 10,000 บุคลากรมีคุณภาพ ครู ผู้ดูแลเด็กทุกคน
 ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการ
จัดกระบวนการ

เรียนรู้

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

15 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

เพื่อจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นให้
ครบตามที่ต้องการ

ศพด. มีวัสดุและครุภัณฑ์ ใช้ใน
การสนับสนุนและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพียงพอ
และเหมาะสมกับการใช้งาน

- - - 50,000 50,000 ศพด.มีวัสดุและ
ครุภัณฑ์ใช้อย่าง

เพียงพอ

ศพด.มีวัสดุและ
ครุภัณฑ์สนับสนุน

การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เพียงพอ

เหมาะสม

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

16 ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กเล็ก เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กมี
ส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือเด็กเล็กตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก

เล็ก

ครู ผู้ดูแลเด็กทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือเด็กเล็กและ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครู/
ผู้ดูแลเด็ก

- - - 5,000 5,000 ปัญหาของเด็ก
ลดลง

เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ

อย่างทั่วถึงและตรง
ตามสภาพปัญหา

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

แผนงานการศึกษา   15



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

17 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของเด็ก
เล็ก

ขนาดพื้นที่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว
 12.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 
72.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่องก าหนด

- - - 209,300 209,300 ศพด.มี
สภาพแวดล้อมที่ดี

เด็กเล็กมีสนามเด็ก
เล่นที่สามารถ

พัฒนากล้ามเนื้อ
ต่างๆ ได้ดี และ

ปลอดภัย

กองการศึกษาฯ/
ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ปากช่อง

18 ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูงภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ปากช่อง

เพื่อติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสัญญาณ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

- - - 30,000 30,000 ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการติดต้ัง

ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง
ภายในศูนย์พัฒนา 

 เด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ/
ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ปากช่อง

19 ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR)

เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ครูผู้ดูแลเด็ก ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมิน
ตนเองและการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานที่ก าหนด

- - - 5,000 5,000 ผ่านเกณฑ์ สมศ. เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริม และ

พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ปากช่อง

20 นิเทศภายใน เพื่อก ากับ ติดตามให้ครู
 ผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
บริหารงานวิชาการ และงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง

- - - 5,000 5,000 พัฒนาการของ
บุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 มีแผนการนิเทศ 
ด าเนินงานตาม

แผนงาน

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

แผนงานการศึกษา   16



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

21 เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก น า
ข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุง

ผู้ปกครอง เด็กเล็ก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคน

- - - 1,000 1,000 เยี่ยมบ้านครบทุก
หลัง

ผู้ปกครองมี
ทัศนคติที่ดีต่อศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการแก้ไข

ปรับปรุง

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

22 ประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงแนวทางการ
บริหารจัดการภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง

- - - 5,000 5,000 การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง

ผู้ปกครองเข้าใจ
การบริหารจัดการ
ภายในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

23 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ร่วมมือระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกับ
คณะกรรมการ

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนละ 1 คร้ัง

- - - 5,000 5,000 ศพด.มีการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับความร่วมมือ
กับคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ปากช่อง 

ทั้ง 4 แห่ง

24 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว  ศพด. 
บา้นพแุค

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ร้ัวใหม้คีวามแข็งแรง 
ปลอดภยั

ร้ัวยาว 84.00 เมตร สูง 0.80 
เมตร รายละเอยีดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่องก าหนด

- - - 81,600 81,600 ร้ัวได้รับการ
ซ่อมแซม

ศพด.มี
สภาพแวดล้อม

ปลอดภัย

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก บ้านพุแค

25 ติดต้ังระบบอนิเตอร์เนต็ไร้
สายความเร็วสูงภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นพแุค

เพื่อติดต้ังระบบ
อนิเตอร์เนต็ไร้สาย
ความเร็วสูงภายใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ติดต้ังระบบอนิเตอร์เนต็ไร้สาย
ความเร็วสูง  ภายในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นพแุค

- - - 30,000 30,000 ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการติดต้ัง

ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านพุแค

แผนงานการศึกษา   17



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

26 ก่อสร้างอ่างล้างมือ ศพด.บ้านพุ
แค

เพื่อใช้ส าหรับล้างมือ 
ล้างหน้าและแปรงฟัน 
ส าหรับเด็กเล็ก

อ่างล้างมือ ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 6.00 ม. สูง 0.50 ม.

- - - 34,800 34,800 อ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอ่างล้างมือ ล้าง

หน้า ให้กับเด็กเล็ก
 ภายในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านพุแค

27 ก่อสร้างร้ัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตาเนิด

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ร้ัวให้มีความแข็งแรง
ปลอดภัย

ร้ัวยาว 80.00 เมตร สูง 1.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่องก าหนด

- - - 154,300 154,300 ร้ัว ศพด.มี
สภาพแวดล้อม

ปลอดภัย

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง

ตาเนิด

28 ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด

เพื่อติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูงภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตาเนิด

- - - 30,000 30,000 ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการติดต้ัง

ระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง

ตาเนิด

29 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.
บ้านหนองตาเนิด

เพื่อก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตาเนิด

ขนาดพื้นที่อาคารกว้าง 6.00 
มตร ยาว 12.00 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 72.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- - - 209,300 209,300 สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสนามเด็กเล่นที่

ปลอดภัยได้
มาตรฐาน

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง

ตาเนิด

30 ต่อเติมห้องเก็บของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพื้นที่จัดเก็บของให้
เป็นระเบียบ

ขนาดพื้นที่อาคาร กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 10.00 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 25.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่องก าหนด

- - - 127,300 127,300 ห้องเก็บของ 1 
ห้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตาเนิดมี
ห้องเก็บของเป็น

ระเบียบ

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง

ตาเนิด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

31 เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและเด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมือ เท้า 
ปาก

ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
ซ่ึงท าให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับเด็กได้

- - - 8,000 9,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กเล็กมีอัตราการ
เส่ียงต่อการเกิด

โรคมือ เท้า ปาก 
ลดลง

ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง

ตาเนิด

32 ปรับปรุงห้องเรียน (กั้นห้องเรียน
ส าหรับเด็กเล็ก) หมู่ที่ 4 ต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี

เพื่อปรับปรุงให้อาคาร
เรียนมีความปลอดภัย
แข็งแรงสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ขนาดพื้นที่กั้นห้อง ยาว 18.00 
เมตร สูง 3 เมตร

- - - 219,800 219,800 ห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 มีห้องเรียนที่พร้อม
ใช้งาน

กองการศึกษา/
ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

บ้านหนองชะนาง

33 ปรับปรุงร้ัวด้านข้างสนามเด็กเล่น
 ศฑด.บ้านหนองชะนาง

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กเล็กในการใช้สนาม
เด็กเล่น

ร้ัวยาว 84.60 เมตร สูง 0.80 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
ช่องก าหนด

- - - 49,000 49,000 ร้ัวได้รับการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีร้ัวรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา/
ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก  

บ้าหนองชะนาง

34 ปรับปรุงปูพื้นยางพาราสนามเด็ก
เล่น

เพื่อปรับปรุงพื้นสนาม
เด็กเล่นด้วยพื้น
ยางพาราได้มาตรฐาน
ปลอดภัย

ขนาดกั้นห้อง ยาว 18.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร

- - - 83,500 83,500 พื้นยางพารา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนามเด็กเล่นที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย

กองการศึกษา/
ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก  

บ้าหนองชะนาง
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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
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมการออก

ก าลังกาย โดยใช้กีฬา
เป็นส่ือกลาง

1.เด็กเล็ก ครู และผู้ปกครองทุก
คน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
๒.เพื่อฝึกให้เด็กเล็กมีน  าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

- - - 5,000 5,000 เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

1.เด็กเล็กสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่าง

น้อยคนละ ๑ อย่าง
2.ผู้ปกครองมี

ทัศนคติที่ดีต่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

๓.เด็กเล็กทุกคนมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ที่

ก าหนด

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.  
 ปากช่อง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
๓. การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ วางท่อระบายน ้า คสล. มอก. 

ชั น 3 พร้อมบ่อพัก คสล. 
หมู่ที่ 3 ต้าบลปากช่อง

เพื่อให้น ้าระบายได้ทัน
และป้องกันน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า คสล. มอก. ชั น 
3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร ยาว
 118.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปากช่องก้าหนด และ
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- - - 269,000     269,000     รางระบายน ้า น ้าระบายได้ทัน
และไม่เกิดน ้าท่วม

ในพื นที่

กองช่าง

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั
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แบบ ผ.02/1 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่เกินศักยภาพ 



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ วางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทนุ
แผนงานการเกษตร

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

1 ก่อสร้างอาคารโรงเรือนปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  หมู่ที่ 11 บ้านแปดหลัง
 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

1. เพือ่ให้มีการผลิตปุย๋
หมักได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร
2. เพือ่ให้เกษตรกร

สามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตได้ส่วนหนึ่ง

3. เพือ่ให้มีการรักษา
คุณภาพของดินให้มีความ

อุดมสมบูรณ์

ก่อสร้างอาคารโรงเรือนปุย๋หมัก
ชีวภาพ รายละเอียดดังนี้
1. อาคารโรงเรือนปุย๋หมักชีวภาพ 
ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 20 เมตร
 จ านวน 1 หลัง
2. อาคารโรงเก็บวสัดุและห้องน้ า 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 15 เมตร 
จ านวน 1 หลัง
3. ลานตากปุย๋ ขนาดกวา้ง 15 เมตร
 ยาว 20 เมตร จ านวน 1 ลาน

- - - 2,400,000 2,400,000 1. จ านวน
สถานที่ส าหรับ
พืชผลทาง
การเกษตร
ปลอดภัยจาก
สารพิษเพิ่มขึ้น
2. จ านวน
ครัวเรือนที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น

1. เกษตรกรได้ใช้ปุย๋
หมักที่มีคุณภาพ
ราคาถูกเพิม่ขึ้น

2. ต้นทุนที่ใช้ในการ
ผลิตข้าวของ

เกษตรกรที่มีการใช้
ปุย๋หมักลดลงจากเดิม

3. ที่ดินของ
เกษตรกรมีความ

อุดมสมบูรณ์มากขึ้น

อบต.ปากช่อง/
อบจ.ราชบุรี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตัวชี้วัด
(KPI)
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 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
* (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 
จ านวน 2 ชุด
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบบั
เดือน พฤษภาคม 2563

 -  -  - 34,000       34,000       ส านักปลัด

2 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือกล้องวงจรปดิชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
 จ านวน 4 ชุด  โดยจัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ฉบบัเดือน
กันยายน 2562

 -  -  - 128,000     128,000     ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ
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 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อม
ติดต้ัง ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บทียีู 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธนัวาคม 2562

 -  -  -        32,400        32,400 ส านักปลัด

4 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เตาเผาขยะ พร้อมติดต้ัง ขนาดบรรจุ 
200 ลิตร  จ านวน 1  ชุด

 -  -  -        13,000        13,000 ส านักปลัด

5 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ส้ัน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน 
พฤษภาคม 2563

 -  -  -        22,000        22,000 กองคลัง
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 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ

6 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบบั
เดือน พฤษภาคม 2563

 -  -  -        22,000        22,000 กองการศึกษา

7 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์
 ฉบบัเดือน พฤษภาคม 2563

 -  -  -        10,000        10,000 กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์ 27



 แบบ ผ. 03

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

               บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ

8 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อม
ติดต้ัง ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บทียีู 
จ านวน 2 เคร่ือง โดยจัดซ้ือตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธนัวาคม 2562

 -  -  -        64,800        64,800 กองการศึกษา

9 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ล าโพงเคล่ือนที่ พร้อมไมโครโฟน 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 10,000       10,000       กองการศึกษา

10 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์

 -  -  - 20,000.00  20,000.00  กองการศึกษา
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