
     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสามหลัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้าง ๖ เมตร  ฐานล่างเฉล่ีย  ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
 - วังปลาช่อน  หมู่ ๑  คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ๘  เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  ตามแบบ ๑.๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว อบจ. ราชบุรี

รวดเร็ว อบต. ยางหัก
๒ ก่อสร้างถนนลาดยางสายตากแดด - เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย  ๖  เมตร ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

เขาตกน้ า  หมู่ ๒ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๓,๔๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๓,๔๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว ทล.  ชนบท
รวดเร็ว

๓ ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านตากแดด - เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้าง ๖ เมตร  ฐานล่างเฉล่ีย  ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หนองปลาไหล - ท่ายาง หมู่ ๒ - หมู่ ๓ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ๘  เมตร ยาว ๑๒,๐๐๐ เมตร  ตามแบบ ๑๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว อบจ.ราชบุรี

รวดเร็ว อบต. ยางหัก
๔ ก่อสร้างถนนลาดยางสายตากแดด - เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖  เมตร ๕,๘๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

รางม่วง - พงูุเห่า  หมู่ ๒ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๕,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๕ ก่อสร้างถนนลาดยางสายวังตะเคียน  หมู่ ๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๕  เมตร ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว ทล.ชนบท
รวดเร็ว

๖ ก่อสร้างถนนลาดยางสายตะเคียนสูง  หมู่ ๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖  เมตร ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว ทล.ชนบท
รวดเร็ว

๗ ก่อสร้างถนนลาดยางสายทรัพย์สมบูรณ์  เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หมู่ ๓ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๘ ก่อสร้างถนนลาดยางป่ามะค่า - เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

หนองไม้แก่น  หมู่ ๓  คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๓,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๔๑

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั  อ าเภอปากทอ่  จังหวัดราชบรีุ
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๙ ก่อสร้างถนนลาดยางห้วยยาง   หมู่ ๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๘๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๘๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๑๐ ก่อสร้างถนนลาดยางมะเด่ือเหลือง - เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ๖,๗๐๐,๐๐๐ ๖,๗๐๐,๐๐๐ ๖,๗๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ป่ามะค่า  หมู่ ๓  คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๗,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๗,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๑๑ ก่อสร้างถนนลาดยางหินสีสายใน หมู่  ๔ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๖๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๑๒ ก่อสร้างถนนลาดยางหนองไผ่  หมู่  ๔ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๑๓ ก่อสร้างถนนลาดยางสายพหุวาย -   เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ไทยประจัน หมู่ ๔ - ๕ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๓,๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๑๔ ก่อสร้างถนนลาดยางเพชรในฝัน - หนองไผ่ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

หมู่  ๔ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๖๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๖๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๑๕ ก่อสร้างถนนลาดยางเขาน้อย - อ่างเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
พกุรูด  หมู่  ๔ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๑๖ ก่อสร้างถนนลาดยางสายมิตรอนันต์ หมู๔่ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๔๒

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๗ ก่อสร้างถนนลาดยางสายเพชรในฝัน - เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
เขื่อนพกุรูด หมู่ ๔  คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว ทล. ชนบท

รวดเร็ว

๑๘ ก่อสร้างถนนลาดยางสายเขื่อนประปา  เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หมู่ ๔ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๑๙ ก่อสร้างถนนลาดยางวังมังกร  หมู่ ๕ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๔๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๒๐ ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบล าห้วย เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
แม่ประจัน  หมู่  ๕ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๒๑ ก่อสร้างถนนลาดยางหนองหลวง- พนุ้ าซึม เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

หมู่ ๖ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๕,๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๕,๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว ทล. ชนบท
รวดเร็ว

๒๒ ก่อสร้างถนนลาดยางวัดจรูญศรี หมู่  ๖ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๙๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๘๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๘๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว ทล. ชนบท
รวดเร็ว

๒๓ ก่อสร้างถนนลาดยางห้วยศาลา- พตุะแบก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๘ เมตร ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หมู่  ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๒,๗๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๗๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๒๔ ก่อสร้างถนนลาดยางพปุะหัง   หมู่ ๗ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๗ เมตร ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๒๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว อบจ.  ราชบุรี
รวดเร็ว

๔๓

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
๒๕ ก่อสร้างถนนลาดยางสันอ่างเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๔ เมตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ห้วยศาลา  หมู่  ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๒๖ ก่อสร้างถนนลาดยางพเุต่าตก - ช่องเจ็กโต๊ะ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้างเฉล่ีย ๖ เมตร ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หมู่  ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๒๗ ก่อสร้างถนนลาดยางพกุระถิน หมู่ ๘ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลาดยางกว้าง ๖ เมตร  ฐานล่างเฉล่ีย  ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ๘  เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร  ตามแบบ ๘,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว อบจ.ราชบุรี
รวดเร็ว อบต. ยางหัก

๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย ๕  เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ซอยสามัคคี หมู่ ๑ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย ๖  เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ซอยอนามัย - อ่างเก็บน้ าพไุทร หมู่ ๑ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๖๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๖๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๓๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย ๔  เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ซอยพงูุเห่า หมู่  ๒ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๓๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๓๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว

๓๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย ๕ เมตร ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ซอยลีลาวดี หมู่  ๒ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว ๘๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๘๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๓๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๓  เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ซอยสมบูรณ์ทรัพย์  หมู่  ๒ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๑๐๐  เมตร  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๔๔

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
๓๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๓  เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ซอยดาวเรือง หมู่  ๒ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๑๐๐  เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๓๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
เพชรในฝัน - บ้านอภชิิต  ฉลาดเลิศ  หมู่ ๔ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๖๐๐  เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๖๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๓๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

บ้านพหุวาย หมู่  ๔ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว  ๘๐๐  เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๘๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๓๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย ๕ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย ๖  เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
เพชรในฝัน ตรงข้ามปั๊มน้ ามัน   คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว  ๖๐๐  เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๖๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
บ้านนายเรือง  เนียมเกิด หมู่ ๔ รวดเร็ว

๓๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐๐๐๐ ความยาวนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
เพชรในฝัน  ซอย  ๑ หมู่  ๔ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑,๐๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๓๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย ๔  เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ศาลาเอนกประสงค์  บ้านนางสง่า หนูทิพย์ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว  ๕๐๐  เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๕๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
หมู่  ๔ รวดเร็ว

๓๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๕  เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
บ้านณรงค์ศักด์ิ บ าเรอราศ  หมู่  ๕ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว ๑๒๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๑๒๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๔๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๕  เมตร ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

บ้านไทยประจัน  ซอย ๕  หมู่ ๕ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว  ๓๐๐  เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก  ๓๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๔๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๕  เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หนองหลวง - บ้านลุงบัว  หมู่ ๖  คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๕๐๐ เมตร  ตามแบบ อบต. ยางหัก ๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๔๕



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
๔๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๕  เมตร ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ซอยมะกอกทอง  หมู่ ๖  คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก  ๑,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๔๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๕  เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

หนองหลวง - บ้านเก่า ซอย ๒  หมู่  ๖ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๔๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ซอยบ้านครูฉอ้อน หมู่ ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๔๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ซอยบ้านตาแก่น   หมู่ ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๓๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๓๕๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๔๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ซอยบ้านตาแห้ง   หมู่ ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๖๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๖๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๔๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ซอยบ้านตาอาด   หมู่ ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  ยาว ๗๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๗๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๔๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๖ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ซอยพปุะหัง   หมู่ ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๔๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๔๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว
๔๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย  ๖  เมตร ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

ซอยพสุ าโรง   หมู่  ๘ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ยางหัก ๒,๕๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว

๕๐ ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสวนสานฝัน หมู่ ๑ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรัง  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย  ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ ๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว อบต.ยางหัก  ก าหนด

๔๖

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดราชบรีุ  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๑ ปรับปรุงถนนลูกรังเขากลางเมือง -  บายพาส เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
 หมู่  ๑ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย  ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว อบต.ยางหัก  ก าหนด

๕๒ ปรับปรุงถนนลูกรังซอยสามพี่น้อง  หมู่  ๑ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย  ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ ๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว อบต.ยางหัก  ก าหนด

๕๓ ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ซอยจัดสรรพฒันา เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรัง  กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หมู่ ๑ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก
๕๔ ปรับปรุงถนนลูกรัง  ซอยมิตรภาพ  หมู่ ๑ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรัง  กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๖๐๐ ๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ เมตร  หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ๖๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๕๕ ปรับปรุงถนนลูกรังซอยพมุ่วง - บายพาส    เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หมู่ ๑  คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ๑,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๕๖ ปรับปรุงถนนลูกรังอ่างเก็บน้ า - ฟาร์มแพะ   เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หมู่  ๒ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ๓,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๕๗ ปรับปรุงถนนลูกรังห้วยพไุทร  หมู่  ๒   เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ๑,๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๕๘ ปรับปรุงถนนลูกรังพคุา - ต้นมะพร้าว หมู่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ๓,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๔๗

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๕๙ ปรับปรุงถนนลูกรังเขาไม้รวก  หมู่  ๒ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร ๒,๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๖๐ ปรับปรุงถนนลูกรังเขาหัวเราะ  หมู่  ๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๖๑ ปรับปรุงถนนลูกรังห้วยยาง - ห้วยยางมัว  เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
 หมู่  ๓ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๑,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก
๖๒ ปรับปรุงถนนลูกรังเขามะตูม - ห้วยยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

หมู่  ๓ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๑,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๖๓ ปรับปรุงถนนลูกรังวังหิน  หมู่  ๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๑,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๖๔ ปรับปรุงถนนลูกรังเขาหัวแดง  หมู่  ๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๐ ๐ ๖๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๖๕ ปรับปรุงถนนลูกรัง ห้วยยาง- ห้วยยางสอง เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

หมู่  ๓ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๒,๐๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๖๖ ปรับปรุงถนนลูกรังซอยคุ้มไทยพฒันา หมู่  ๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๖๗ ปรับปรุงถนนลูกรังพนุ้อย - พหุิน  หมู่  ๔ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว  ๖๐๐ เมตร ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๖๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๔๘

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
      แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖๘ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนางแป้ หมู่  ๔ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๕๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๖๙ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนายสนั่น  ศรีทองแท้ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ๖๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
หมู่ ๕ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๑,๖๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๗๐ ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตรงข้ามร้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
อาหารครัวบ้านนอก หมู่  ๕ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๖๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๗๑ ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตรงข้ามบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
นางหมวย   ขุนาพรม  หมู่ ๕  คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๒๕๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๗๒ ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวังมังกรเชื่อมต่อ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ๖๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ซอยทรัพย์สมบูรณ์  หมู่  ๕ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๑,๔๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๗๓ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเก่า - หนองหลวง เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
ซอย ๒  หมู่  ๖ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๒,๐๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก
๗๔ ปรับปรุงถนนลูกรังหนองผักตบ  หมู่  ๖ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๒,๐๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๔๙



๕๐
     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๗๕ ปรับปรุงถนนลูกรังไร่โกชิต หมู่ ๖ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๑,๐๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๗๖ ปรับปรุถนนลูกรังพนุ้ าซึม -  บ้านเก่า หมู่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๑,๐๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๗๗ ปรับปรุงถนนลูกรังพตุะแบก - คอเขาฝ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
 หมู่ ๗ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๓,๐๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๗๘ ปรับปรุงถนนลูกรังหนองรอก หมู่ ๗ เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร ๓,๐๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ว ตามแบบ อบต. ยางหัก

๗๙ ก่อสร้างถนนลูกรังซอยสามเหล่ียม  กว้าง  เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ ถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความยาวถนน มีถนนใช้lสัญจรไปมา ส่วนโยธา
๕ เมตร ยาว ๖๐๐  เมตร หนาโดยเฉล่ีย คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนาโดยเฉล่ีย ๐.๓๐  เมตร  พร้อมวางท่อ ๖๐๐  เมตร สะดวก รวดเร็ว
๐.๓๐  เมตร  พร้อมวางท่อลอดเหล่ียม รวดเร็ว ลอดเหล่ียม ขนาด ๑.๐๐  เมตร
ขนาด  ๑.๐๐ เมตร  หมู่  ๕

๘๐ ก่อสร้างสะพาน คสล. รางม่วง เพื่อให้ประชาชนมีสะพาน สะพาน  กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร ๐ ๑๐ ล้านบาท ๐ สะพาน ๑  แห่ง มีสะพานใชl้สัญจรไปมา ส่วนโยธา
ข้ามห้วยหนองปลาไหล หมู่  ๒ ส าหรับคมนาคมได้อย่าง ตามแบบ อบต. ยางหัก สะดวกและ รวดเร็ว

สะดวกและรวดเร็ว
๘๑ ก่อสร้างสะพาน คสล. หนองปลาไหล เพื่อให้ประชาชนมีสะพาน สะพาน  กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๗๐ เมตร ๐ ๑๒ ล้านบาท ๐ สะพาน ๑  แห่ง มีสะพานใชl้สัญจรไปมา ส่วนโยธา

ข้ามห้วยหนองปลาไหล หมู่  ๒ ส าหรับคมนาคมได้อย่าง ตามแบบ อบต. ยางหัก สะดวกและ รวดเร็ว
สะดวกและรวดเร็ว

๘๒ ก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยวังตะเคียน เพื่อให้ประชาชนมีสะพาน สะพาน  กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร ๐ ๑๐ ล้านบาท ๐ สะพาน ๑  แห่ง มีสะพานใชl้สัญจรไปมา ส่วนโยธา
ข้ามห้วยแม่ประจันต์ หมู่ ๓ ส าหรับคมนาคมได้อย่าง ตามแบบ อบต. ยางหัก สะดวกและ รวดเร็ว

สะดวกและรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 แนวทางการพฒันาที่  ๑.๑ พฒันาด้านการคมนาคม ขนส่ง และไฟฟา้สาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทรัพย์สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีสะพาน สะพาน  กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร ๐ ๑๐ ล้านบาท ๐ สะพาน ๑  แห่ง มีสะพานใชl้สัญจรไปมา ส่วนโยธา
ข้ามห้วยแม่ประจันต์ หมู่ ๓ ส าหรับคมนาคมได้อย่าง ตามแบบ อบต. ยางหัก สะดวกและ รวดเร็ว

สะดวกและรวดเร็ว
๘๔ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หุบผ้ึง หมู่  ๒ เพื่อให้ประชาชนมีทาง ท่อลอดเหล่ียม กว้าง ๕ เมตร ๑ ล้านบาท ๐ ๐ จ านวนท่อลอดเหล่ียม มีทางใช้lสัญจร ไปมา ส่วนโยธา

คมนาคมและให้การระบายน้ า ยาว ๑๐  เมตร จ านวน  ๑  ท่อ ที่สร้างเสร็จ และระบายน้ าสะดวก
เป็นไปอย่างสะดวก ตามแบบ อบต. ยางหัก

๘๕ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  รพสต.หินสี เพื่อให้ประชาชนมีทาง ท่อลอดเหล่ียม กว้าง ๕ เมตร ๑ ล้านบาท ๐ ๑ ล้านบาท จ านวนท่อลอดเหล่ียม มีทางใช้lสัญจร ไปมา ส่วนโยธา
พหุวายใน  หมู่  ๔ คมนาคมและให้การระบายน้ า ยาว ๑๐  เมตร จ านวน  ๒  ท่อ ที่สร้างเสร็จ และระบายน้ าสะดวก

เป็นไปอย่างสะดวก ตามแบบ อบต. ยางหัก
๘๖ ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ต าบลยางหัก  จ านวน  ๙  จุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนไฟสัญญาณ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนโยธา

ประชาชนมีความปลอดภยั จราจรที่ติดต้ัง
ในการสัญจร

๘๗ ติดต้ังป้ายต่างๆ ในเขตต าบลยางหัก เพื่อแจ้งประชาสัมพนัธ์ให้ ติดต้ังป้ายต่าง ๆ เช่น ป้ายจราจร,ป้ายเตือน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนป้ายต่างๆ ประชาชนสามารถปฏบิัติ ส่วนโยธา
จราจร ,ป้ายเตือน ,ป้ายชื่อหมู่บ้านป้ายสถานที่ต่างๆประชาชนทราบและปฏบิัติ ป้ายประชาสัมพนัธ,์ป้ายห้าม,ป้ายชื่อสถานที่ ที่ติดต้ังได้ ได้ตามระเบียบกฎหมาย

ต่างๆ ฯลฯ  จ านวน  ๓๐  ป้าย ที่ก าหนด
๘๘ ติดต้ังไฟฟา้รายทางสาธารณะ เพื่อสร้างความปลอดภยัให้ ภายในต าบลยางหัก  จ านวน ๔๐๐ ดวง ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของหลอด ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนโยธา

ภายในต าบลยางหัก ประชาชน ไฟฟา้ที่ติดต้ังได้

๘๙ ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า - แรงสูง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟา้ให้ครอบคลุมพื้นที่ต าบล  ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ทุก ส่วนโยธา
 ทั้ง ๘  หมู่บ้าน  ไฟฟา้ใช้ทุกครัวเรือน ยางหัก ร้อยละ ๙๐ ที่มีไฟฟา้ใช้ ครัวเรือน

๙๐ ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมติดต้ังเสาไฟฟา้ เพื่อให้ที่ท าการ อบต. ยางหัก ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมติดต้ังเสาไฟฟา้ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวนเขตไฟฟา้ที่ขยายที่ท าการ อบต. ยางหัก ส่วนโยธา
ที่ท าการ อบต. ยางหัก มีไฟฟา้ใช้อย่างเพยีงพอ บริเวณที่ท าการ อบต. ยางหัก และติดต้ังเสาไฟฟา้ มีไฟฟา้ใช้ในการปฏบิัติ

งาน

๕๑

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
แนวการพฒันาที่  ๑.๒  แหล่งน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ก่อสร้างระบบประปาทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ ๓ เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ หอถังประปา ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
แบบหอถังสูง  ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑ หอถัง เพยีงพอและทั่วถึง

๒ ก่อสร้างระบบประปาป่ามะค่า หมู่  ๓ เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ หอถังประปา ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
แบบหอถังสูง  ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑ หอถัง เพยีงพอและทั่วถึง

๓ ก่อสร้างระบบประปาบ้านยางคู่  หมู่  ๖ เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ หอถังประปา ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
แบบหอถังสูง  ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑ หอถัง เพยีงพอและทั่วถึง

๔ ก่อสร้างระบบประปาพนุ้ าซึม - หนองหลวง เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ หอถังประปา ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
หมู่  ๖ แบบหอถังสูง  ความจุ  ๒๐   อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑ หอถัง เพยีงพอและทั่วถึง นพค. ๑๓ 
ลูกบาศก์เมตร

๕ ก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน้ าชุมชน เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ หอถังประปา ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
บ้านไทยประจัน หมู่  ๕  แบบหอถังสูง    อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑ หอถัง เพยีงพอและทั่วถึง
ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร

๖ ก่อสร้างระบบประปาบ้านผู้ช่วยชวน ทิพย์บูลยเ์พื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ หอถังประปา ความจุ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตร ๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
หมู่ ๘ แบบหอถังสูงความจุ ๒๐ ลูกบาศก์     อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑ หอถัง เพยีงพอและทั่วถึง
เมตร

๗ ย้ายหอถังประปาอ่างเก็บน้ าบ้านลานคา  เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ ย้ายหอถังประปา จ านวน ๑ หอถัง ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ย้ายหอถังประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑ หอถัง เพยีงพอและทั่วถึง

๘ ขยายเขตประปา ต าบลยางหัก เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ ขยายเขตประปาภายในต าบลยางหัก ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความยาวท่อประปา ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
อุปโภคบริโภค ระยะทาง ๑๐,๐๐๐  เมตร ๑๐,๐๐๐  เมตร เพยีงพอและทั่วถึง

ตามแบบ อบต. ยางหัก
๙ ขยายท่อเกษตร  ต าบลยางหัก เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ ขยายเขตท่อเกษตร  ภายในต าบลยางหัก ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ความยาวท่อเกษตร ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา

อุปโภคบริโภค ระยะทาง  ๔,๐๐๐  เมตร ๔,๐๐๐  เมตร เพยีงพอและทั่วถึง
ตามแบบ อบต. ยางหัก

๕๒

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๒ การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๑  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
แนวการพฒันาที่  ๑.๒  แหล่งน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๐ ขุดลอกล าห้วย ต าบลยางหัก เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ ขุดลอกล าห้วยภายในต าบลยางหัก  ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ปริมาณดินที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑  ล าห้วย ตามแบบ อบต. ยางหัก เพยีงพอและทั่วถึง

๑๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ า  ต าบลยางหัก เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าภายในต าบลยางหัก  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณดินที่ขุดลอก ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง ส่วนโยธา
อุปโภคบริโภค จ านวน ๓  อ่าง  ตามแบบ อบต. ยางหัก เพยีงพอและทั่วถึง

๑๒ ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน เพื่อให้ประชาขน ถังน้ าฝน  ภายในต าบลยางหัก ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของถังน้ าฝน ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา
มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค จ านวน ๑๒ ถัง ตามแบบ อบต. ยางหัก ที่สร้างเสร็จ อุปโภค/บริโภค

๑๓ ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อให้ประชาขน ฝายน้ าล้น  ภายในต าบลยางหัก ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา
มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค จ าวน  ๘  ฝาย ตามแบบ อบต. ยางหัก ที่สร้างเสร็จ อุปโภค/บริโภค

๑๔ ก่อสร้างฝายทดน้ า เพื่อให้ประชาขน ฝายทดน้ าในเขตต าบลยางหัก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของฝายทดน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา
มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค จ านวน  ๑๖  ฝาย ตามแบบ อบต.ยางหัก ที่สร้างเสร็จ อุปโภค/บริโภค

๑๕ ขุดสระกักเก็บน้ าต าบลยางหัก เพื่อให้ประชาขน ขุดสระน้ าในเขตต าบลยางหัก ขนาด ๑๐ ไร่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของสระน้ าที่ขุด ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา
มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค จ านวน ๑ สระ ขนาด ๕ ไร่ จ านวน ๕ สระ อุปโภค/บริโภค

ตามแบบ อบต.ยางหัก
อบจ. ราชบุรี

๑๖ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง เพื่อให้ประชาขน อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ภายในต าบลยางหัก ๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนอ่างเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ ส่วนโยธา
มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค จ านวน  ๒  อ่าง ตามแบบ กรมชลประทาน ที่สร้างเสร็จ อุปโภค/บริโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๕๓



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แนวทางพฒันาที่ ๒.๑ แนวการพฒันาส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ แจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  คนพกิารและ เพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  คนพกิาร  ผู้ป่วยโรคเอดส์ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนยางหักได้รับ ส านักปลัด
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้ประชาชน ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งต าบลยางหัก ของผู้รับเบี้ยยังชีพ สวัสดิการอย่างทั่วถึง

๒ วันเด็กแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็ก เด็กและเยาวชนในต าบลยางหัก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ เด็กและเยาวชนได้รับ ส่วนการศึกษาฯ
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน ของเด็กและเยาวชน การพฒันาคุณภาพชีวิต

เข้าร่วมโครงการ

๓ วันผู้พกิาร เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผู้พกิาร เข้าร่วมกิจกรรม วันผู้พกิาร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ผู้พกิารมีคุณภาพชีวิต ส านักงานปลัด

ของผู้พกิาร ที่ดีเพิ่มขึ้น

๔ อาหารเสริมนมโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร จัดซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียนให้ครบ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียน เด็กได้รับสารอาหาร ส านักงานปลัด
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ตามจ านวนเด็ก ได้รับอาหารเสริมนม ครบถ้วน

โรงเรียน
๕ อาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร จัดจ้างท าอาหารกลางวันให้ครบ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียน เด็กได้รับสารอาหาร ส านักงานปลัด

ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ตามจ านวนเด็ก ได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วน

๖ แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับรายได้ของ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน ครัวเรือนมีรายได้ ส่วนการศึกษาฯ
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ในการยกระดับรายได้ของครัวเรือน ที่มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ยากกจน

ที่ตกเกณฑ์

๗ พฒันาศักยภาพผู้น าสตรีและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้น าสตรี จัดฝึกอบรมผู้น าสตรีในเขตต าบลยางหัก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้น าสตรี ผู้น าสตรีและกลุ่มสตรี ส านักงานปลัด
ให้มีความเข้มแข็ง ที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้มแข็ง

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๕๔
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวิต 
   แนวทางพฒันาที่ ๒.๒ การส่งเสริมการศึกษาและกีฬา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ก่อสร้างสนามฟตุซอล เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ สนามฟตุซอลในต าบลยางหัก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สนามฟตุซอล ประชาชนมีสถานที่ ส่วนการศึกษาฯ
ประชาชน จ านวน ๓  แห่ง จ านวน ๓  แห่ง เล่นกีฬาฟตุซอล

๒ จัดพธิีไหว้ครูประจ าปีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในต าบลยางหัก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ เสริมสร้างจริยธรรม ส่วนการศึกษาฯ

จริยธรรมให้เด็กเล็ก ผู้ร่วมกิจกรรม ให้แก่เด็กเล็ก

๓ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อส่งเสริมพฒันาการด้าน เด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในต าบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ เด็กเล็กมีพฒันาการ ส่วนการศึกษาฯ

สังคมให้เด็กเล็ก ยางหัก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านสังคมเพิ่มขึ้น

๔ ก่อสร้างสนามกีฬากลางต าบลยางหัก เพื่อให้มีสนามกีฬาประจ า ก่อสร้างสนามกีฬากลางประจ าต าบล ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนสนามกีฬา มีสนามกีฬาจัดแข่งขัน ส่วนการศึกษาฯ
ต าบลยางหัก ยางหัก จ านวน ๑ สนาม ๑  แห่ง กีฬาต่างๆประจ าต าบล

๕ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งสริมให้ประชาชน จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาปีละคร้ัง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ ส่วนการศึกษาฯ
ได้ออกก าลังกาย ที่ได้ออกก าลังกาย แข็งแรง

๖ จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ เด็กเล็กมีทักษะ ส่วนโยธา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สถานที่ให้แก่เด็กเล็ก สถานที่ ของเด็กเล็ก การเรียนรู้ต่างๆ และ

กิจกรรมร่วมกัน
๗ จัดแข่งขันกีฬาต าบลยางหัก เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาระดับ จัดแข่งขันกีฬาประจ าต าบลปีละคร้ัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมีสุขภาพ ส่วนการศึกษาฯ

ต าบล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แข็งแรง

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
๕๕

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางพฒันาที่  ๒.๒ การส่งเสริมการศึกษาและกีฬา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘ พฒันาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ครูมีความรู้และทักษะ ส่วนการศึกษาฯ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น

๙ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อพฒันาศักยภาพของนักกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ นักกีฬามีศักยภาพ ส่วนการศึกษาฯ
ระดับต าบล, อ.ปากท่อ  จ. ราชบุรี ให้เพิ่มขึ้น ทุกระดับ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านกีฬาเพิ่มขึ้น

๑๐ เข้าค่ายยุวชนต าบลยางหัก เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสังคม จัดเข้าค่ายยุวชนต าบลยางหัก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยุวชนมีทักษะด้าน ส่วนการศึกษาฯ
ของยุวชน พงึพอใจของยุวชน สังคมเพิ่มขึ้น

ที่เข้าค่าย

๑๑ ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมจัดหาเคร่ืองออก เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมจัดหาเคร่ืองออก ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ลานกีฬา จ านวน ประชาชนมีคุณภาพ ส่วนการศึกษาฯ
ก าลังกายประจ า ต าบลยางหัก ประชาชน ก าลังกาย จ านวน ๑  แห่ง ๓ แห่ง ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

๑๒ จัดหาครุภณัฑ์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา จัดหาครุภณัฑ์ เช่น โต๊ะ,ตู้,เก้าอี,้คอมพวิเตอร์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครุภณัฑ์ที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ส่วนการศึกษาฯ
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เคร่ืองปรับอากาศ,งานบ้านงานครัว,พดัลม จัดหาได้ จัดการศึกษาให้เด็ก

โทรทัศน์, เคร่ืองเสียง.โทรศัพท์ ,เตียง 
ถังดับเพลิง,ถังขยะ ,เคร่ืองเล่นสนาม ฯลฯ

๑๓ จัดหาวัสดุ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา จัดหาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ส่วนการศึกษาฯ
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น  วัสดุส านักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว จัดหาได้ จัดการศึกษาให้เด็ก

วัสดุการแพทย,์วัสดุการเกษตร,วัสดุคอม
พวิเตอร์,วัสดุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟา้ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

๕๖

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางพฒันาที่  ๒.๒ การส่งเสริมการศึกษาและกีฬา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๔ ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ยางหัก เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ยางหัก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงศูนย์พฒันา เพิ่มประสิทธิภาพในการ ส่วนการศึกษาฯ
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก จัดการศึกษาให้เด็ก

๑๕ ก่อสร้าง เสาธง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้างเสาธง  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวนเสาธง เพิ่มประสิทธิภาพในการ ส่วนการศึกษาฯ
อบต. ยางหัก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จัดการศึกษาให้เด็ก

๑๖ ก่อสร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้างร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ความกว้าง  ๒๕ เมตร เพิ่มความปลอดภยัให้ ส่วนการศึกษาฯ
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ยาว  ๓๐  เมตร แก่เด็กเล็ก

๑๗ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พฒันาเ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้างสนามเด็กเล่น ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวนสนามเด็กเล่น เพิ่มประสิทธิภาพในการ ส่วนการศึกษาฯ
เด็กเล็ก อบต.  ยางหัก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จัดการศึกษาให้เด็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

๕๗
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง ผ.๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวิต 
   แนวทางพฒันาที่ ๒.๓ ส่งเสริมสาธารณสุข  สวัสดิการชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อส่งเสริมงานบริการ สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน สปสช. ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละการเบิกจ่าย ประชาชนมีคุณภาพ ส านักงานปลัด
สุขภาพต าบลยางหัก (สปสช.) สาธาราณสุข ต าบลยางหัก จากกองทุน สปสช. ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

๒ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประชาชนต าบลยางหัก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละผู้ป่วยไข้ ประชาชนมีคุณภาพ ส านักงานปลัด
เลือดออกลดลง ชีวิตและสุขภาพ

แข็งแรงมากขึ้น
๓ ป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย ประชาชนต าบลยางหัก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละผู้ป่วยโรค ประชาชนมีคุณภาพ ส านักงานปลัด

มาลาเรียลดลง ชีวิตและสุขภาพ
แข็งแรงมากขึ้น

๔ ป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า สุนัขและแมวในต าบลยางหัก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละสุนัขแมวที่ได้ ประชาชนมีคุณภาพ ส านักงานปลัด
รับวัคซีน ชีวิตและสุขภาพ

แข็งแรงมากขึ้น
๕ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เพื่อให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้โรคเอดส์แก่ประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนกลุ่มเส่ียงมี ส านักงานปลัด

แก่กลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียง  เช่น เด็กเมื่อแรกเกิด  เด็กและ ของผู้เข้าร่วมอบรม ความรู้เร่ืองโรคเอดส์
เยาวชน เพิ่มขึ้น

๖ สนับสนุนการด าเนินงานสาธารณสุข ประชาชนได้รับการบริการ สนุบสนุนการด าเนินงานสาธารณสุข ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละชองประชาชน ประชาชนได้รับบริการ ส านักงานปลัด
มูลฐาน ๘ หมู่บ้าน สาธาราณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง มูลฐาน   ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ที่ได้รับบริการ ด้านสาธารณสุขได้

สาธราณสุข อย่างทั่วถึง

๗ ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆต าบลยางหัก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่างๆประชาชนต าบลยางหัก  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละชองประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักงานปลัด
ภายในต าบลยางหัก ที่ได้รับการป้องกัน ชีวิตและสุขภาพ

โรคต่างๆ แข็งแรงมากขึ้น

๘ ดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ผู้พกิาร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละชองผู้ด้อยโอกาสประชาชนประชาชนมีคุณภาพ ส านักงานปลัด
ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ ที่ได้รับบริการจาก ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

อบต. ยางหัก

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๕๘
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง   ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๒  การพฒันาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางพฒันาที่ ๒.๔ ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพยีง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ จัดฝึกอบรมอาชีพและอาชีพเสริมให้แก่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มต่างๆ กลุ่มสตรี,กลุ่มผู้สูงอายุ ,กลุ่มเกษตร,กลุ่ม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอ ประชาชนมีรายได้ ส านักงานปลัด
กลุ่มต่างๆ อาชีพ,กลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่มต่างๆ ใจของผู้เข้าร่วมอบรม เพิ่มขึ้นและมีอาขีพเสริม

ในต าบลยางหัก

๒ ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้มีการผลิตปุ๋ยให้เพยีงพอ ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๐ อาคารผลิตปุ่ยหมัก เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนโยธา

บ้านไทยประจัน หมู่ ๕ ต าบลยางหัก ต่อความต้องการของเกษตรกร บ้านไทยประจัน  ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ชีวภาพพร้อมส่ิง และดินมึความอุดม
 อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ลดต้นทุนการผลิตและรักษาดิน ยาว ๒๐ เมตร อาคารเก็บวัสดุและห้องน้ า ก่อสร้างตามที่ก าหนด สมบูรณ์

ให้มีความอุดสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร   ยาว  ๑๕  เมตร และ จ านวน ๑ ชุด 

ลานตากปุ๋ยกว้าง  ๑๕  เมตร ยาว ๒๐ เมตร

๓ สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ผลผลิตทางการเกษตร ส านักงานปลัด
เทคโนโลยีเกษตรต าบลยางหัก การผลิตสินค้าเกษตร ทางการเกษตร ของเกษตรกร เพิ่มขึ้น

๔ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ กลุ่มสตรี,กลุ่มผู้สูงอายุ ,กลุ่มเกษตร,กลุ่ม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมีความรู้และ ส านักงานปลัด
ต าบลยางหัก ประสบการณ์และพฒันา  เยาวชน,และกลุ่มต่างๆ  ในต าบลยางหัก ของผู้เข้าร่วม ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

อาชีพให้มั่นคง และพฒันาอาชีพมั่นคง

๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เร่ือง หลัก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมีความเข้าใจ ส านักงานปลัด
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง ของผู้เข้าร่วม หลักเศรษฐกิจพอเพยีง

เพิ่มขึ้น

๖ สินค้าเกษตร  ปลอดภยั เพื่อพฒันายกระดับสินค้าเกษตร จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เช่น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นส านักงานปลัด
ให้มีคุณภาพ ปลอดจากสารเคมี เกษตรอินทรีย์ ,ลดการใช้สารเคมี ของเกษตรกร ลดการใช้สารเคมี

๕๙

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง   ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางพฒันาที่  ๓.๑ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ จัดอบรมให้ความรู้พษิภยัยาเสพติด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ ด าเนินการให้ความรู้พษิภยัยาเสพติดให้แก่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมีความเข้าใจ ส านักงานปลัด
แพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชนกลุ่มเส่ียง ของผู้เข้าร่วม โทษของยาเสพติด

เพิ่มขึ้น

๒ จัดต้ังสายตรวจประจ าต าบลยางหัก เพื่อป้องกันและระงับเหตุร้าย ด าเนินการออกตรวจตราความสงบเรียบร้อย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ป้องกันและรักษา ส านักงานปลัด
ในพื้นที่ต าบลยางหัก ในพื้นที่ต าบลยางหัก ของประชาชน ความสงบเรียบร้อย

ในพื้นที่ต าบลยางหัก

๓ ดนตรีไทย   ต้านภยัยาเสพติด เพื่อส่งเสริมยุวชนใช้เวลาว่าง จัดการสอนดนตรีไทยให้ยุวชนต าบลยางหัก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ยุวชนสามารถเล่น ส านักงานปลัด
ในการเล่นดนตรีไทย ของผู้เข้าร่วม ดนตรีไทยได้

๔ โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ ด าเนินการให้ความรู้เร่ืองพษิภยัยาเสพติด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ลดการแพร่ระบาด ส านักงานปลัด
ยาเสพติด ระบาดของยาเสพติด ให้แก่เด็กนักเรียน ของผู้เข้าร่วม ของยาเสพติดใน

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

๖๐



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง   ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่  ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางพฒันาที่ ๓.๒ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ พฒันาประชาธิปไตยและพฒันา เพื่อให้ความรู้การเลือกต้ัง จัดฝึกอบรมเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด
ระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ ตามระบอบประชาธิปไตย กับการเลือกต้ังให้แก่ประชาชน ของผู้เข้าร่วม ความเข้าใจการ

เลือกต้ังเพิ่มขึ้น

๒ จัดการเลือกต้ังท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผู้บริหารท้องถิ่น จัดการเลือกต้ังกรณีครบวาระและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน ประชาชนมาใช้สิทธิ ส านักงานปลัด
และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ผู้มาใช้สิทธิ เลือกต้ัง ร้อยละ  ๗๐

๓ จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน จัดหาป้ายประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน ประชาชนไปใช้สิทธิ ส านักงานปลัด
การเลือกต้ังทุกระดับ ไปเลือกต้ังทุกระดับ การเลือกต้ังระดับต่างๆ ผู้มาใช้สิทธิ เลือกต้ังเพิ่มขึ้น

๖๑
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง   ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๓   การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางพฒันาที่  ๓.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน อปพร. เพื่อพฒันาศักยภาพด้าน จัดฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ อปพร. มีศักยภาพงาน ส านักงานปลัด
ศูนย์  อบต. ยางหัก การป้องกันและบรรเทา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ของ อปพร. ที่เข้าร่วม ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั สาธารณภยัเพิ่มขึ้น

๒ จัดซ้ือชุดปฏบิัติงานของ อปพร.  เพื่อจัดซ้ือชุดปฏบิัติงานให้ อปพร. สังกัด ศูนย์ อบต.ยางหัก ๐ ๘๐,๐๐๐ ๐ ร้อยละของ อปพร. อปพร. มีชุดปฎบิัติงาน . ส านักงานปลัด
อาสาสมัครป้องกันภยั .ที่ได้รับชุดปฏบิัติงาน
ฝ่ายพลเรือน

๓ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนา อปพร.  ๒๒ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ อปพร. น า  อปพร. อบต.ยางหัก เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ อปพร.มีศักยภาพการ ส านักงานปลัด
มีนาคม ต าบลยางหัก วันสถาปนา  อปพร. ๒๒  มีนาคม  ทุกปี ของ อปพร. ที่เข้าร่วม ปฏบิัติงานเพิ่มขึ้น

๔ รณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อลดการเกิดไฟป่าในพื้นที่ รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองไฟป่า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่เกิดไฟป่า ลดการเกิดไฟป่าใน ส านักงานปลัด
ต าบลยางหัก ให้แก่ประชาชน ลดลง พื้นที่ต าบลยางหักได้

๕ จัดต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จัดต้ังจุดบริการและอ านวยความสะดวก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด
ต่าง ๆ ต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้สัญจรในช่วงเทศกาล ของผู้เข้าร่วม ปลอดภยัในการ

เดินทางเพิ่มขึ้น

๖ จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองสาธารณภยัแก่ เพื่อเสริมสร้างความรู้เร่ืองภยั รณรงค์ให้ความรู้เร่ืองภยัต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ส านักงานปลัด
ประชาชน ต่างๆให้แก้ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  เช่น  น้ าท่วม  ภยัแล้ง ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความรู้เร่ืองภยัต่างๆ

ไฟไหม้ ลมพายุ แผ่นดินไหว ฯลฯ เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่  ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง   ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๓  การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๓   การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางพฒันาที่  ๓.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๖ ขับขี่ปลอดภยั เคารพกฎจราจร เพื่อสร้างจิตส านึกด้านวินัย จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎจราจร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอ ประชาชนมีวินัยจราจร ส านักงานปลัด
จราจร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ใจของผู้เข้าร่วม เพิ่มขึ้น

๗ จัดซ้ืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยัต าบลยางหัก เพื่อเพิ่มศักยภาพช่วยเหลือ จัดซ้ืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยั ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อุปกรณ์กู้ชีพ ลดการสูญเสียชีวิต ส านักงานปลัด
ผู้ป่วย จ านวน  ๑  ชุด จ านวน  ๑  ชุด ของประชาชน

๘ จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ เพื่อให้บริการน้ าอุปโภค/บริโภค จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ ๐ ๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ รถบรรทุกน้ า มีรถบรรทุกน้ าให้บริการ ส านักงานปลัด
 ขนาดความจุ  ๖,๐๐๐ ลิตร จ านวน  ๑  คัน ประชาชน
 เคร่ืองยนต์ดีเซล  ๒๐๐   แรงม้า

๙ จัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟา้ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟรายทาง จัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟา้เคร่ืองยนต์ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ รถกระเช้าซ่อมไฟฟา้ มีรถกระเช้าไฟฟา้ ส่วนโยธา
และตัดกิ่งไม้ ดีเซล  ๑๕๐  แรงม้า ยกสูง ๑๒  เมตร จ านวน ๑ คัน ให้บริการประชาชน

๑๐ จัดซ้ือรถดับเพลิง เพื่อใช้ในการดับเพลิง จัดซ้ือรถดับเพลิง ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ รถดับเพลิง มีรถดับเพลิงให้บริการ ส านักงานปลัด
ลิตร เคร่ืองยนต์ดีเซล ๑๓๐ แรงม้า จ านวน  ๑  คัน ประชาชน

๖๓
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๑ พฒันาสินค้าเกษตรปลอดภยัเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๔ การวางแผนพฒันา  การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของท้องถิ่น ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๔  การประสานแผนพฒันา  และการพฒันาศักยภาพองต์กร 
  แนวทางพฒันา  ๔.๑ การวางแผน  การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านวังปลาช่อน เพื่อให้มีสถานที่จัดประชุม อาคารศาลาเอนกประสงค์ จ านวน  ๑  หลัง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ อาคารเอนกประสงค์ มีสถานที่จัดประชุมและ ส่วนโยธา
 หมู่  ๑  ในเขตต าบลยางหัก ต่างๆ ของหมู่บ้าน จ านวน ๑  หลัง จัดกิจกรรมต่างๆของ

หมู่บ้าน

๒ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  บ้านยางคู่ เพื่อให้มีสถานที่จัดประชุม ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์  บ้านยางคู่ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ อาคารเอนกประสงค์ มีสถานที่จัดประชุมและ ส่วนโยธา
หมู่  ๖ ต่างๆ ของหมู่บ้าน จ านวน  ๑  หลัง จัดกิจกรรมต่างๆของ

หมู่บ้าน

๓ จัดประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ มีข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าส านักงานปลัด

ในการจัดท าแผนพฒันา ของผู้เข้าประชาคม แผนพฒันาสามปี
ท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๖๔

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๑ พฒันาสินค้าเกษตรปลอดภยัเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

    ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ผ.  ๐๑

  แนวทางพฒันาที่ ๔.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ปรับปรุงภมูิทัศน์อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยศาลา เพื่อพฒันาแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดินทาง ส านักงานปลัด
หมู่ ๗ ในพื้นที่ต าบลยางหัก ห้วยศาลา  ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น มาเที่ยวเพิ่มขึ้น

๒ อุดหนุนงานวันมะม่วงและของดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุดหนุนอ าเภอปากท่อจัดงานวันมะม่วง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดินทาง ส านักงานปลัด
อ าเภอปากท่อ อ าเภอปากท่อ และของดีอ าเภอปากท่อ เพิ่มขึ้น มาเที่ยวเพิ่มขึ้น

๓ อุดหนุนงานกาชาดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุดหนุนจังหวัดราชบุรีจัดงานกาชาดราชบุรี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดินทาง ส านักงานปลัด
จังหวัดราชบุรี เพิ่มขึ้น มาเที่ยวเพิ่มขึ้น

๔ ปรับปรุงภมูิทัศน์จุดพกัรถบ้านยางคู่ หมู่  ๖ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ ปรับปรุงภมูิท้ศน์และส่ิงอ านวยความสะดวก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดินทาง ส านักงานปลัด
นักท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น มาเที่ยวเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

๖๕

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๔  การประสานแผนพฒันา  และการพฒันาศักยภาพองต์กร 



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๑ พฒันาสินค้าเกษตรปลอดภยัเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ผ.  ๐๑
        ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่ ๔    การวางแผน  การท่องเที่ยว และการพฒันาศักยภาพองค์กร ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๔  การประสานแผนพฒันา  และการพฒันาศักยภาพองต์กร 

   แนวทางพฒันาที่ ๔.๓ การพฒันาองค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑  อบต. เคล่ือนที่  ให้บริการประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ จัดกิจกรรมเคล่ือนที่ให้บริการประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด
ประชาชน ของประขาชนผู้ใช้ สะดวกรวดเร็ว

บริการ
๒ ประกวดความคิดสร้างสรรค์ (นวัตกรรม) เพื่อปรับปรุงและอ านวยความ จัดประกวดแนวคิดปรับปรุงลดขั้นตอน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของงานบริการ ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

ในการปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน สะดวกให้แก่ประชาชน การปฏบิัติงาน ที่ปรับปรุงงานบริการ สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน

๓ ศูนย์ประสานการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ อุดหนุนศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างอ าเภอปากท่อ  ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ มีสถานที่กลาง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซ้ือส านักงานปลัด
อ าเภอปากท่อ จัดซ้ือจัดจ้าง ส าหรับจัดซ้ือจัดจ้าง จัดจ้าง

๔ เสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม เพื่อให้การจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดท าโครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ การจัดซ้ือจัดจ้างโปร่งใส ส านักงานปลัด
การทุจริตในการปฏบิัติงาน มีความโปร่งใส ปราบปรามการทุจริตในการปฏบิัติงาน ของผู้เข้าร่วม และมีประสิทธิภาพ

โครงการ

๕ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายก ข้าราชการ   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ   ส านักปลัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก จริยธรรม พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.  ยางหัก ของผู้เข้าร่วม พนักงานจ้าง สมาชิกสภา

โครงการ มีคุณธรรมเพิ่มขึ้น

๖ จัดศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความ จัดอบรมและศึกษาดูงาน  เร่ืองประชาคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ส านักปลัด
เข้าใจประขาคมอาเซ่ียน อาเซ่ียน ของผู้ศึกษาดูงาน ความรู้ความเข้าใจ

ประชาคมอาเซ่ียนเพิ่มขึ้น

๗ ปรับพื้นที่บริเวณหลังห้องประชุม เพื่อปรับพื้นที่ส าหรับก่อสร้าง ปรับพื้นที่ด้านหลังห้องประชุมสภาองค์การ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร้อยละของพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการปฎบิัติส่วนโยธา
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ที่ท าการองค์การบริหารส่วน บริหารส่วนต าบลยางหัก ที่ปรับเสร็จ งานของหน่วยงาน

ต าบลยางหัก ตามแบบ  อบต.  ยางหัก

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

         ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

๖๖



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๑ พฒันาสินค้าเกษตรปลอดภยัเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ผ.  ๐๑
        ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่ ๔    การวางแผน  การท่องเที่ยว และการพฒันาศักยภาพองค์กร ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๔  การประสานแผนพฒันา  และการพฒันาศักยภาพองต์กร 

   แนวทางพฒันาที่ ๔.๓ การพฒันาองค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๘ ปรับปรุงที่ท าการองค์การบริหารส่วน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ ปรับปรุงภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหาร ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ร้อยละของพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้ อบต. ยางหัก
ต าบลยางหัก ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ส่วนต าบลยางหักและบริเวณโดยรอบที่ท าการ ที่ปรับปรุงเสร็จ บริการประชาชนผู้มา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ติดต่อราชการ

๙ ก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ ก่อสร้างโรงจอดรถ  ตามแบบที่ ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ โรงจอดรถ ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา
ต าบลยางหัก ประชาชน อบต. ก าหนด จ านวน ๑  โรง ความสะดวก

๑๐ ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ร้อยละอาคารที่ ประชาชนได้รับ ส่วนโยธา
ส่วนต าบลยางหัก ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ ต าบลยางหัก ตามแบบ อบต.ยางหัก ท าการ อบต. ที่ ความสะดวก

การปฏบิัติงาน ก าหนด สร้างเสร็จ

๑๑ จัดหาครุภณัฑ์ส าหรับการปฏบิัติงาน เพี่อสนับสนุนการปฏบิัติงาน จัดหาครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ เช่น โต๊ะ,เต็นท์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ครุภณัฑ์ที่จัดหาได้ เพิ่มประสิทธิภาพการ อบต. ยางหัก
ของหน่วยงาน เก้าอี,้คอมพวิเตอร์,ตู้,ไมโครโฟน ,เคาน์เตอร์ ปฎบิัติงานของหน่วยงาน

บริการประชาชน,เคร่ืองปรับอากาศ ,พดัลม
ไอน้ า,เก้าอี้บริการประชาชน ฯลฯ

๑๒ จัดอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร ข้าราชการ   เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติ จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ พนักงาน อบต. ยางหัก ส านักงานปลัด
 พนักงานจ้าง ลูกจ้างและสมาชิกสภา งานของหน่วยงาน ด้านการบริหารองค์กร ของผู้เข้าร่วม มีประสิทธิภาพการปฏบิัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก โครงการ งานเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
๖๗

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

         ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๑ พฒันาสินค้าเกษตรปลอดภยัเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์

ผ.  ๐๑
        ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่ ๔    การวางแผน  การท่องเที่ยว และการพฒันาศักยภาพองค์กร ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๔  การประสานแผนพฒันา  และการพฒันาศักยภาพองต์กร 

   แนวทางพฒันาที่ ๔.๓ การพฒันาองค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑๓ จัดหาวัสดุส าหรับการปฏบิัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงาน จัดหาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ใน อบต. ยางหัก ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนวัสดุที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการ อบต. ยางหัก
ของหน่วยงาน เช่น  วัสดุส านักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว จัดหาได้ ปฏบิัติงาน  อบต. ยางหัก

วัสดุการแพทย,์วัสดุการเกษตร,วัสดุคอม
พวิเตอร์,วัสดุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟา้ ฯลฯ

๑๔ ซ่อมแซมวัสดุ,ครุภณัฑ์และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานมีวัสดุ ซ่อมแซมวัสดุ,ครุภณัฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ วัสดุ,ครุภณัฑ์,ทรัพย์สิน มีวัสดุ,ครุภณัฑ์ ทรัพย์สิน อบต. ยางหัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก ครุภณัฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ของ  อบต.ยางหักให้ได้มาซ่ึงบริการ ทีมีคุณภาพใช้งานได้ ส าหรับการปฏบิัติงานที่มี

ใช้งานได้ของหน่วยงาน ประสิทธิภาพใช้งานได้
ปฎบิัติงาน

๑๕ ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง, สาธารณูปโภคและ เพื่อให้หน่วยงานมีส่ิงก่อสร้าง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง,สาธารณูปโภค ๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ ส่ิงก่อสร้าง,สาธารณูป มีส่ิงก่อสร้าง,สาธารณูป อบต. ยางหัก
ทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ทรัพย์สินอื่นๆ ของ  อบต.ยางหัก เช่น โภค,ทรัพย์สินต่างๆ โภค ส าหรับให้ประชาชน
ต าบลยางหัก ใช้งานได้ ถนน ไฟฟา้ ประปา อาคารต่าง ฯลฯ มีคุณภาพใช้งานได้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพ
๑๖ จัดรัฐพธิีและโครงการตามนโยบาย เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงาน จัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบาย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอ หน่วยงานสามารถปฏบิัติ ส านักงานปลัด

เร่งด่วนของรัฐบาล ของหน่วยงานตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล ใจของผู้เข้าร่วม งานราชการสนองนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล กิจกรรม/โครงการ ของรัฐบาลได้

๑๗ จัดท าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลแผนที่ จัดจ้างท าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของภาษีที่ หน่วยงานสามารถจัดเก็บส่วนการคลัง
ทรัพย์สิน ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ ทรัพย์สิน จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ภาษีได้เพิ่มขึ้น

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๖๘
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

         ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว



     ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๔ พฒันาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางพฒันา  ๕.๑ สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ อนุรักษ์พนัธุกรรมพชืเพื่อสนองพระราชด าริ เพื่อปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ ส่งเสริมการอนุรักษ์พนัธุ์พชืและปลูกป่าไม้  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ลดมลภาวะส านักงานปลัด
สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราช ชุมชน ทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก เพิ่มขึ้น เป็นพษิทางอากาศ
กุมารี

๒ รณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและลด รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละปริมาณขยะ ลดปริมาณขยะ/มลภาวะ ส านักปลัด
มลภาวะเป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อม คัดแยกขยะ ที่คัดแยกได้ เป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อม

๓ จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ เพื่อให้มีสถานที่ก าจัดขยะ จัดหาพื้นที่สาธารณะให้เป็นที่ทิ้งขยะ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ จ านวนพื้นที่ทื้งขยะ มีสถานที่ก าจัดขยะ ส่วนโยธา

ที่จัดหาได้
๔ ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก เพื่อลดการพงัทลายของดิน ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกในพื่นที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่ปลูก ลดการพงัทลายของดิน ส านักปลัด

และเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ดิน สาธารณที่เหมาะสม  เช่น ริมห้วย หญา้แผก

๕ อนุรักษ์ฟื้นฟแูหล่งน้ าภายในต าบลยางหัก เพื่อฟื้นฟแูละพฒันาแหล่งน้ า ด าเนินการฟื้นฟแูหล่งน้ าต่างๆ  ในเขต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของแหล่งน้ า มีแหล่งน้ าส าหรับกัก ส านักงานปลัด
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้ ต าบลยางหัก เช่น ก าจัดวัชพชื ขุดลอก ที่ฟื้นฟไูด้ เก็บน้ า

๖ อบรมให้ความรู้เร่ืองภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชน ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ สามารถลดภาวะโลกร้อนส านักงานปลัด
ตระหนักภาวะโลกร้อน เร่ืองภาวะโลกร้อน ของผู้เข้าอบรม

๗ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ สามารถอนุรักษ์ทรัพยา ส่วนการศึกษาฯ
เร่ืองส่ิงแวดล้อม ของผู้เข้าอบรม กรธรรมชาติและส่ิงแวด

ล้อม
๘ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ด าเนินการอบรมให้ความรู้ในบริหาร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ สามารถบริหารจัดการป่าส านักงานปลัด

จัดการดูแลป่าไม้ ของผู้เข้าอบรม ชุมชนได้

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
๖๙



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีที่ ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๖  การรักษา   ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพฒันาที่ ๖.๑ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ ประเพณีข้าวห่อกะเหร่ียง เพื่อสืบสานประเพณีข้าวห่อ จัดงานประเพณีข้าวห่อกะเหร่ียงประจ าปี ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ สามารถรักษาและสืบสานส่วนการศึกษาฯ
กะเหร่ียง ของต าบลยางหัก ของผู้เข้าร่วม ประเพณีข้าวห่อกะเหร่ียงได้

๒ ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ สามารถรักษาและสืบสานส่วนการศึกษาฯ
และแสดงความกตัญญูกตเวที ประจ าปีของต าบลยางหัก ของผู้เข้าร่วม ประเพณีสงกรานต์ได้
ต่อผู้สูงอายุ

๓ ประเพณีแห่เทียน งดเหล้า  เข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ สามารถรักษาและสืบสานส่วนการศึกษาฯ
เข้าพรรษา ของผู้เข้าร่วม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ได้
๔ ประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ สามารถรักษาและสืบสานส่วนการศึกษาฯ

ของผู้เข้าร่วม ประเพณีลอยกระทงได้

๕ ส่งเสริมผู้น าด้านภมูิปัญญาท้องถิ่นและ เพื่อรักษาองค์ความรู้ภมูิปัญญา เผยแพร่องค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นให้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ สืบสานองค์ความรู้ภมูิ ส่วนการศึกษาฯ
ปราชญช์าวบ้าน ท้องถิ่น เยาวชนได้เรียนรู้จากปราชญช์าวบ้าน ของผู้เข้าร่วม ปัญญาท้องถิ่นได้

๖ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและ จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ เด็กมีคุณธรรมและ ส่วนการศึกษาฯ
จริยธรรมให้แก่เด็ก ของผู้เข้าร่วม จริยธรรมเพิ่มขึ้น

๗ สัปดาห์ส่งเสริมพระพทุธศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพทุธศาสนา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ส่วนการศึกษาฯ
จริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางศาสนา ของผู้เข้าร่วม คุณธรรมและจริยธรรม

เพิ่มขึ้น
๘ เข้าวัดฟงัธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและ จัดกิจกรรมเข้าวัด  ฟงัธรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ส่วนการศึกษาฯ

จริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของผู้เข้าร่วม คุณธรรมและจริยธรรม
เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

๗๐
รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



      ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีที่ ๓  พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง ผ.  ๐๑
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ที่ ๖  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหักที่  ๖  การรักษา   ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และภมูิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพฒันาที่ ๖.๒ ส่งเสริมให้ประชาชน  มีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)

๑ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภกัดีแด่ จัดกิจกรรมพฒันาพื้นที่และเทิดพระเกียรติ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนได้แสดง ส านักงานปลัด
สถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความจงรักภกัดีแด่

สถาบันพระมหากษัตริย์

๒ จัดงานวันที่ระลึกท้องถิ่นไทย เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ผู้บริหาร ข้าราชการ ส านักงานปลัด
ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกสภา พนักงานจ้าง
เจ้าอยู่หัว เจ้าอยู่หัวที่มีต่อองค์กรปกครองส่วน ประชาชน ต าบลยางหัก

ท้องถิ่นไทย ได้น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณรัชกาลที่  ๕

๓ จัดงานร่วมพลังชาวปากท่อเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภกัดีแด่ อุดหนุนอ าเภอปากท่อจัดกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนยางหักร่วมกับ ส านักปลัด
สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชาวปากท่อได้แสดง

พระชนมพรรษาและวันปิยะมหาราช ความจงรักภกัดีแด่
สถาบันพระมหากษัตริย์

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

รายละเอียดโครงการพฒันา แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

๗๑


